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Verdens handelsorganisasjon (WTO) har
som mål å lage «kjøreregler» for en mer
rettferdig verdenshandel med varer og
tjenester. Norge har vært medlem i WTO
siden organisasjonen blei opprettet i
1995, da den avløste Generalavtalen for
toll og handel (GATT).

I syv år har ca. 150 land forhandlet om
en avtale som skulle stimulere til økt ver-
denshandel, ved å kutte i tollsatser og
fjerne andre handelshindringer.
Forhandlingsrunden i Genève skulle ha
utviklingslandenes muligheter på dags or-
den. De rike landa skulle ta større
 forpliktelser og de aller fattigste skulle
beskyttes. Målet var å rydde opp i en
lang rekke uløste handelsspørsmål. Men
slik gikk det ikke. WTO-forhandlingene i
Genève strandet på grunn av at USA og
India aldri ble enige når det gjaldt den
såkalte Special Sefeguards Mechanisms
(SSM). Sikkerhetsmekanismen skulle tre i
kraft hvis et fall i matpriser eller kraftig
økt import truet landbruksproduksjonen i
sårbare u-land. 

Jeg spør - hva er rettferdig handel og bør
nødvendigvis alle varer som etterspørres
og bys fram på verdensmarkedet
behandles etter samme regelverk? Blir
det mer rettferdighet ut av slikt? Er det
riktig at handel med matvarer blir sett
på som om det er industrivarer, som for
eksempel biler, olje, datamaskiner, papir
og skruer? 

Mat til livets opphold er et av basal be-

hovene for oss mennesker. Vi kan ikke
klare oss lenge uten mat. Et trykt og
dynamisk samfunn må alltid ha sikker
tilgang på mat. Derimot går det relativt
greit an å leve uten tilgang til både biler,
olje og datamaskiner for en kortere eller
lengre periode, sjøl om vi vanskelig kan
tenke oss en slik hverdag. For lenge
siden ble matvarer brukt til å bytte til
seg andre varer og tjenester, dersom en
hadde mer mat enn det var behov for.
En fikk for eksempel spise seg mett mot
å bidra med egen arbeidskraft som
 gjenytelse. Slik startet handelen med
matvarer, men ingen tjente stort på den
slags handel. 

I Norge og andre rike industriland tar vi
alle for gitt at mat kan vi få kjøpt nok
av, og til en billig pris. Men, som vi vet,
sjøl i 2008 har ikke alle samfunn det
slik. Det produseres for lite mat i verden
til å mette alle munner, og barn dør
 fortsatt av sult. I tillegg fordeles maten
svært ulikt – og jeg vil si urettferdig. Mer
liberal mathandel løser neppe dette
 problemet, snarere tvert om.

Land som produserer mindre mat enn
det landet har behov for ønsker å
beskytte egen matproduksjon med toll.
For vi vet alle at blir et land for avhengig
av matimport blir det svært sårbart for
svingninger i matprisene på verdens mar-
kedet. Særlig vil de fattigste landene lide
under dette. Det blir heller ikke mer mat
i verden og færre som sulter om noen
land må legge ned egen mat produksjon

Leder

Handel med mat og skruer

pga. at egne bønder blir utkonkurrert av
billigimport. 

Markedskreftene styrer i stor grad indu s-
triproduksjonen i verden dit ramme be-
tingelsene er best. Dvs. der kost nadene
med produksjon og salg er lavest.
Råvareleverandørene må derimot forbli
der råvarene finnes, sjøl om
 rammebetingelsene ikke er de beste.
Bønder som produserer korn, frukt,
grønnsaker, melk og kjøtt osv. er alle
råvareleverandører. De kan i begrenset
grad flytte produksjonen dit ramme vilkå-
rene gir dem best avkastning. Forholdene
for å produsere mat er veldig forskjellige
rundt om i verden. Viktige  faktorer som
jordarrondering, vann, lys og varme osv.
varierer stort. Denne for skjellen i ramme-
betingelser kommer i  tillegg til de ulikhe-
ter som industrien  sliter med når det
gjelder kostnader for andre innsatsfakto-
rer, som kapitalkost nader og arbeids-
kraft. Dette gjør, etter mitt syn, at pri-
mærproduksjonen av mat ikke kan like-
stilles med for eksempel produksjon av
skruer. Å lage like «kjøreregler» for mat
og skruer, som både  sikrer at alle land
kan trygge egen  matproduksjon og fram-
tid, og samtidig regulerer et åpent mar-
ked på en rett ferdig måte, blir derfor
vanskelig. 
– Kanskje er det umulig?
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Staten satsar vidare på auka
økologisk sauehald og veiled-
ningsprogrammet «ØkoSau» i
regi av Norsk Landbruks -
rådgiving held fram. 50 råd giva-
rar i forsøksringsystemet tilbyr
alle saueprodusentar gratis før-
steråd om økologisk sauehald.
Det vert også arrangert regionale
informasjonsmøte om temaet
komande haust. 

Sidan oppstart i oktober 2006 har over
450 produsentar fått ei vurdering av
føresetnader for økologisk sauehald på
eige bruk, og over 1.000 produsentar
har delteke på informasjonsmøta. Til -
bakemeldingane frå rådgivarane tyder
på at interessa for å læra meir om
 økologisk sauehald er god. Både kunn-
skapsnivå og haldningar har variert
mykje, og det er tydeleg at behovet for
auka kunnskap og erfaringsutveksling
om denne driftsforma framleis er stort.

Økologisk godkjenning
Sauehaldet i Norge er rekna for å vere
svært naturleg og nær økologisk,
 særleg med tanke på stor grad av
 beiting i utmark. Overgangen til god-
kjent økologisk drift  gjeld i praksis
fyrst og fremst grovfôrdyrkinga og krav
om større plass pr. sau i innefôrings ti-
da. 

Økologisk godkjenning  doku men-
terer ei driftsform utan bruk 
av  kjemiske sprøytemiddel og  
kunst gjødsel. Det garanterer også at
sauene har tilgang på eit areal i innefô-
rings tida på minst 1,5 m2 pr. 
sau. I tillegg ligg det i økologisk land-
bruk eit overordna mål om størst
muleg bruk av lokale og fornybare
 ressursar. Her  skårar det tradisjonelle
norske saue haldet høgt med bruk av
utmarksbeite og ulike kategoriar av
engareal. 

Marknad
I media les me stadig om kjende
 kokkar og trendsetjarar innan norsk
matkultur som ønskjer seg råvarer av
lokalt opphav, med høg kvalitet og at

dei er økologisk godkjent. Lam vert
også halde fram som døme på noko av
det beste Norge kan by på. Det er altså
grunn til å tru at økologisk lammekjøt
med opphavsmerking og høg kvalitet
har eit potensiale i marknaden. Til no
har verken produksjon eller omsetnad
av økologisk lammekjøt tatt av, men
John Erlend Laderud i Nortura melder
at det har vore ein jamn vekst i salet.
Omsetjinga av økologisk lammekjøt
auka med 12,4 % frå 2006 til 2007.
Produkta som utgjer hovudvolumet av

økologisk lam frå Nortura er pinne-
kjøt, fårikålkjøt og lammelår.  

Meirprisen til produsent er framleis
kr 3 for økologisk lammekjøt og kr 2
for økologisk sau, utover vanlege  satsar. 

Økonomi – betre inntening pr.
vinterfôra sau 
Det økonomiske utfallet av ei om leg-
ging må også vurderast ved val av
driftsform. Det er lite interesse for å gå

Satsar vidare på ØkoSau

Belgvokstrar gjer engavlinga meir rik på protein og er eit viktig innslag i enga på  økologisk
drivne gardar. Kløveren etablerer seg godt etter nokre år med økologisk drift. 

Fortsetter neste side.
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over til eit driftsopplegg som gjev
lågare inntening. 

Økonomisk resultat kan framstillast
på ulike vis. Ser ein på dekningsbidrag
pr. vinterfôra sau vil dette verte høgare
ved omlegging til økologisk drift.
Dekningsbidrag pr. arealeining vil
 derimot verte lågare, dersom grovfôr-
avlinga etter omlegging vert redusert
med meir enn 20 %. Er avlingsned-
gangen derimot under 15 % vil også
dekningsbidrag pr. arealeining bli
 større.

Inntening pr. time er kanskje vel så
interessant å sjå på. Her spelar mange
faktorar inn og utslaget må vurderast
på gardsnivå. Med ein effektiv maskin-
park vil det til dømes koste lite tid å ta
i bruk eit større areal for å halde inn-

hausta grovfôrmengd oppe på same
nivå som før omlegging.

Økologisk grovfôrdyrking er
nøkkelen til suksess
Nok økologisk grovfôr i forhold til
dyretalet er avgjerande for ei vellukka
omlegging.  Korleis avlingane endrar
seg ved omlegging til økologisk drift er
avhengig av mange faktorar. Ulike
jordtypar har ulikt avlingspotensiale
ved økologisk drift og utslaget av god
eller dårleg agronomi vert tydelegare.
Den største utfordringa ved økologisk
sauehald er for mange å få tilført nok
organisk gjødsel til engareala. Å få inn
kløver og eventuelt andre belgvekstar i
enga er også avgjerande for å kunne ta
opp nitrogen frå lufta og for å sikre eit

godt avlingsnivå. Om kløvertilslaget
har vore lågt i enga ved konvensjonell
drift, kan ein oppleva at kløveren eta-
blerer seg godt etter nokre år med
 økologisk drift. Det er også muleg å
direkteså kløver i etablert og varig eng.

For å oppnå gode avlingar ved
 økologisk engdyrking må ein alltid ha
fokus på god agronomi. Dersom ein
skal kunna dra nytte av alle nærings-
stoffa som finst i jorda ein driv må
planterøtene finna levelege forhold
nedover i jordlaga. Om ein har pakka
og tett jord, eller om jorda er dårleg
drenert, vil det ikkje vera god nok luft-
veksling nedover i jorda. Og utan ei
viss luftveksling  vil det ikkje verta
 frigjort plantenæring av verdi for
 nyttevekstane. Næringsressursane i
jordlaga nedover vil då vera verdilause
og avlingane vil verta låge. 

Om ein legg til rette for god drene-
ring, tek omsyn til ver og føre ved
gjødsling og hausting og gjennomfører
god gjødselhandtering kan ein ved
økologisk drift oppnå gode avlingar på
gode jordartar. 

Undersøkingar viser at det er større
avlingsvariasjonar frå år til år på gardar
med økologisk drift enn konvensjonell.
Dette skuldast m.a. at frigjering av
næringsstoff i større grad er styrt av
biologiske prosessar i jorda og på den
måten er meir temperaturavhengige.
Men kan ein få tilgang på leigejord,
eller ta i bruk unytta utmarksareal, kan
ein velje å sjå på dette som ein måte å
halde avlingane oppe.

Grønfôr – supert som
 mellomkultur
Der tilhøva ligg til rette for vellukka
pløying er ein mellomkultur av
 grønfôr eit stort pluss ved økologisk
drift. Her kan ein t.d. dyrke ei blanding
av havre, raigras, erter og vikke. På
denne måten kan ein få bukt med
 uønska ugras, og ein kan få dyrka eit
ekstra proteinrikt fôr. Erter krev djup
nedmolding då dei elles gjerne endar
som duemat.

Slaktekvalitet
Det er fullt muleg å produsere kvali-
tets lam ved økologisk drift. Som ved
konvensjonell drift er det avgjer ande at
ein tilpassar lemmingstidspunktet etter
tilgangen på vårbeite og utmarksbeite,
og at dyretalet ikkje er høgare enn det
fôrgrunnlaget tillet. Klarar ein å pro-
dusere god slakte kvalitet ved konven-Artikkelforfattar Kjersti Berge. 
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Selskapet Norsk Natur ved Jan
Kerr Eckbo har starta eit sam ar-
beid med Norgesgruppen for å
auke tilbodet av økologisk
 kvalitetslam  i daglegvarehandelen.
Norsk Natur sine produkt skal vere
eksklusive og rettar seg mot for-
brukarar som set kvalitet i høg se-
tet. Norgesgruppen har meldt frå
om at dei ønskjer eit slikt vare kon-
sept levert så snart som muleg. Det
er gjort avtale med fleire lokale
for edlingsbedrifter og slakteri og
Norsk Natur ønskjer no å kome i
kontakt med produsentar som kan
tenkje seg å vera med på å utvikla
ein produksjon av økologisk lam
av beste  kvalitet. 

Produsentar som inngår avtale
med Norsk Natur skal etter planen
kunna levere dyra sine til lokale
 slakteri. Norsk Natur kjøper så inn
heile skrotten og står for vidare for-
edling og sal gjennom dei
 involverte foredlingsbedriftene
som mellom anna er Jens Eide i
Lillesand, Bjerke Spekemat på
Helgeroa og Stange
Gårdsprodukter i Tønsberg.

For meir informasjon; ta
 kontakt med Jan Kerr Eckbo på 
tlf.  930 22 800/ 22 50 90 23.

Frisk satsing
på økologisk
kvalitetslam

sjonell drift, bør ein også klare det ved
økologisk drift.

Ein kan bruke økologisk kraftfôr
ved økologisk sauehald. Men både av
omsyn til økonomi og økologi bør ein
tilstrebe å dyrke eit grovfôr som har
ein kvalitet som gjer kraftfôrbruken så
låg om muleg.

Krav til auka bingeareal
 påverkar økonomien
Ein viktig skilnad mellom økologisk og
konvensjonelt sauehald er krava til
bygningar. Strekkmetall er pr. i dag
godkjent som underlag for sau i inne-
fôringsperioden. Den største utfor-
dringa i forhold til økologisk godkjen-
ning av driftsbygningar for sau ligg i
kravet om 1,5 m2 bingeareal pr. dyr.
Dette er nesten ei dobling av arealet i
forhold til vanleg praksis ved konven-
sjonell drift. Å byggje eit fritt tilgjenge-
leg lufteareal ute med tak og levegger
kan vere ei rimeleg og grei løysing for å
auka  bingearealet for sauene. Dyra set
tydeleg pris på å kunne gå fritt ut og
inn gjennom vinterhalvåret når uteare-
alet har tak som gjev vern mot regn og
snø. Utfordringa vert å få samla opp
sauemøka på ein god måte, slik at
denne kan kome til nytte i engdyr-
kinga. Med tak over luftearealet er det
muleg å bruke strø, men også å samle
gjødsla for bruk i åkeråret.

Å halde kostnadane nede ved
nybygging er ekstra viktig ved økolo-
gisk drift, sidan ein må rekne eit større

areal pr. sau. Før ein går i gang med ein
byggjeprosess, anten det gjeld tilbygg,
fornying eller nybygg, er det smart å
besøke andre produsentar som har
erfaringar med nye bygnings løysingar.
Forsøksringane er i ferd med å etablere
eit tilbod innan bygningsrådgiving. Dei
kan også hjelpe til med å formidle
kontakt med erfarne  produsentar.
Nortura har også kompetanse og gir
råd om bygningar til sau.

Gratis førsteråd gjev deg ny
kunnskap - heilt uforpliktande
Om du ønskjer meir kunnskap om
økologisk sauehald og er interessert i å
få vurdert kva føresetnader du har for
økologisk drift på eigen gard, kan du
kontakte den lokale forsøksringen i
området ditt og få bestilt besøk av ein
av våre rådgivarar innan økologisk
sauehald. Rådgivaren vurderer både
jorda, dei agronomiske tilhøva,
 bygningar og reiskap. Det vert sett opp
økonomiberekningar som viser utslag
ved ulike avlingsnivå. Du vil få høve til
å diskutere full omlegging til økologisk
drift eller delløysingar der du tek i
bruk metodar frå økologisk landbruk
for å gjere driftsopplegget meir miljø-
venleg,  t.d. ved bruk av kløver eller
grønfôrblandingar. 

Om du vel å gå i gang med omleg-
ging til økologisk drift, har Norsk
Landbruksrådgiving med sine lokale
forsøksringar også gode tilbod om
oppføljing. Du kan delta i dyrkings-

gruppe og møta andre produsentar og
fagfolk med erfaringar eller interesse
innan økologisk sauehald, eller du kan
inngå ein rådgivingsavtale som gjev
deg 20 timars rådgiving skreddarsydd
etter dine behov. 

Finn din næraste rådgivar innan
økologisk sauehald på www.lfr.no 
eller kontakt prosjektleiinga i Norsk
Landbruksrådgiving: Kjersti Berge, 
tlf. 53 48 93 66/ 982 45 841 eller Anne
Kristine Rossabø, tlf. 62 42 01 12/ 
476 30 073.

Tekst og foto: Kjersti Berge
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Grue Sau og Geit:

- Vil ha utmarka tilbake
I løpet av 30 år har antall sau i
Grue kommune i Hedmark
 sunket fra ca. 4.000 til 1.500 dyr
på beite. Nå ønsker Grue Sau og
Geit å snu denne utviklingen - de
vil ha styringa av utmarka
 tilbake til bygda. For å få dette
til satser de nå på å gjerde rov dy-
ra ute fra beiteområdene.

- For i det hele tatt å ha muligheter til
å overleve som sauebønder i et ulve re-
vir, slik vi har det her i Grue, måtte vi
foreta oss noe. Derfor takket vi ja til
tilbudet fra den regionale rovvilt nemn-
da hos Fylkesmannen i Hedmark om
økonomisk bidrag til å gjerde inn, med
rovdyrsikkert gjerde, et skogs område
på ca. 11.000 da. Dette håper vi skal bli

starten på å snu utviklinga vi har hatt
de siste åra. Besetning etter besetning
har gitt opp, og i dag er vi nede i bare
1.500 sau og lam i  kommunen. Målet
er at vi skal opp på det nivået vi låg før
rovdyrproblema satte inn. Da var det
over 4.000 dyr i Grue, sier sauebonde
og sekretær i Grue Sau og Geit, Ann
Merete Furuberg og legger til litt sar-
kastisk: 
- Jeg hadde ønske om å bli sauebonde,
men har endt opp med å være rovvilt-
politiker isteden.

Leid beite
En lokal, stor skogeier har vært villig til
å gi fem sauebønder i Grue nye beite-
muligheter. Han har gitt sauebøndene
tillatelse til å beite i skogen sin og sette
opp et 13 km langt elektrisk gjerde for å
holde rovdyra ute. Det er ryddet en trasé

der gjerdet går. Denne er hugget så brei
at det kan kjøres med terrenggående
ATV for å inspisere gjerdet – for å se at
rovdyr ikke kommer innenfor eller sau
ut av beiteområdet. Rovvilt nemnda har
gitt 3 mill. kroner i støtte til inngjerd -
ingsprosjektet. I tillegg gir de også øko-
nomisk kompensasjon til skogeieren for
det arealet som er ryddet for oppsetting
av gjerde. Det årlige driftsbudsjettet for
beitelaget er på 50.000 kroner, som blant
annet skal dekke vedlikehold av gjerde
og utgifter til strøm. Også til dette får de
støtte fra fylkesmannen.

Vi måtte foreta oss noe
- Tidligere åpnet vi bare grinda ut mot
utmarka om våren og dyra trakk til
skogs av seg sjøl. Om høsten åpnet vi
igjen inn til innmark, og sauene var
hjemme igjen i løpet av en uke til

- Når vi nå veit at dyra er trygge bak rovdyrsikkert gjerde og at de daglig blir holdt under oppsyn, er det mye lettere å være sauebonde på
Finnskogen, sier Ann Merete Furuberg.
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 fjorten dager. Tap hadde vi nesten ikke.
Så skjedde det etter hvert store
endringer i dette beitemønsteret.
Rovdyra gjorde igjen sitt inntog på
Finnskogen – og tap av beitedyr steg
formidabelt. I dette området finnes
faste innslag av bjørn, ulv og gaupe,
men også streifdyr av jerv. Det hele
toppet seg i 2004 da vi mistet over 50%
av flokken pga. ulveangrep. Dette året
måtte vi ta sauene, de som var igjen,
inn på innmark tidlig på sommeren for
å sikre oss mot flere ulveangrep. Året
etter fikk vi tilskudd fra fylkesmannen
til å sette opp elektrisk gjerde rundt
innmarka og hjemmebeitene på
 gården, forteller skogbruker, saue bonde
og politiker Ann Merete Furuberg på
gården Furuberget.

Hun mener at dette ble starten på
en omlegging av sauebeitinga på Grue
Finnskog. 

- Sjøl om det å flytte sauene fra egne
utmarksbeiter til leide skogsbeiter på en
måte ble en fallitterklæring for oss,
måtte vi bare bite i det sure eplet og gi
etter. Vi hadde i realiteten ikke noe valg,
om vi skulle fortsette med sau. Om vi
ikke hadde gjort det ville vi nok ha gitt
opp og sluttet, sier både Ann Merete
Furuberg og leder i det nystifta
Finnskogen Beitelag BA, Lars Holen.

Ønsker mer beite
Det inngjerda skogsbeitet var planlagt
å kunne ha plass for 700 dyr. Det første

driftsåret, som var i fjor, ble det sluppet
bare mellom 300 og 400 dyr.

- Her er det nok ikke beite til mer
enn 400 sauer, uten at det vil gå sterkt
ut over lammevektene, mener Holen.
Flere av de fem saueholderne som
 beiter der i dag må derfor fortsatt
holde igjen en god del dyr hjemme. De
har derfor et sterkt ønske om å få
 fylkesmannen med på flere gjerde pro-
sjekt, men har ikke fått gjennomslag
for dette så langt. 

- Rovviltnemnda hos Fylkesmannen
i Hedmark vil vente med å gi penger til
flere rovviltgjerder til de har mer
 erfaring med de to prosjektene i fylket
som alt er realisert, forteller Furuberg
og Holen, men er litt skuffet over den
avgjørelsen.

De forteller at det er saueholdere i
Grue som i dag frakter sauene til
 sommerbeite helt nord til Tolga. Dette
ønsker ikke de, men vil heller utnytte
de lokale ressursene i egen kommune.

Gode erfaringer
Det første driftsåret har gitt saue bøn-
dene nye erfaringer og tapet er redusert
ned mot det mer normale. 

- Vi hadde riktignok noe tap også i
fjor, men ikke noe tyder på at det var
firbeinte rovdyr dette året, men kanskje
snarere tobeinte. Nå har vi avtale med
grunneieren om at veibommene inn i
beiteområdet blir låst, og håper der-
med at det problemet blir borte, sier

Furuberg og Holen. Videre forteller de
at det føres daglig tilsyn både med gjer-
det og beitedyra, og at dette logg føres i
en egen journal.

- Både vi som sauebønder og sauene
hadde noe å lære etter flere år med
unntakstilstand for utmarksbeiting.
Dyra oppførte seg annerledes når de
kom ut i skogen igjen etter flere år på
innmark. Dette kom særlig til uttrykk
under sankingen. Det viste seg at det å
få dyra ut fra skogen igjen tok lengre
tid og ble mer arbeidsomt enn det vi
hadde regnet med. Ikke var dyra våre
vant med å bli sanket og drevet av folk,
og ikke hadde vi erfaring med den
slags arbeid heller. Tidligere kom jo
sauene hjem sjøl om høsten, ler de to
sauebøndene, men mener at dette skal
gå mye bedre dette året.

Ulv har besøkt beiteområdet i
vinter
Før dyra ble sluppet på beitet i fjor ble
det gått manngard over hele arealet for
å være sikker på at det ikke var rovdyr
innenfor gjerdet. I vår ble dette løst på
en annen måte.

- Vi har fulgt nøye med på sportegn
i terrenget i vinter og vår, og har også
registrert ulv på innsiden av gjerdet i
vinter. De hadde kommet gjennom ved
et vindfall over gjerdet. Da vi slapp
dyra i vår var vi ganske sikre på at det

Langsetter gjerdet er det ryddet en trasé der det er greit å komme fram med ATV for
inspeksjon og vedlikehold av gjerdet.

Skogeier Sigmund Woll har bare godord å
si om det å ha beitedyr i skogen. –
Summen av sauebeitinga er uten tvil
 gunstig for skogen, mener han.

Fortsetter neste side.
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Hedmark er et av de fylka med
størst tap av sau pga. rovdyr. I
enkelte kommuner holder saue-
holdet på å bli utradert av den
grunn. Sauebøndene i noen
områder prøver å «bite seg fast»
– de nekter å gi opp. 

Kan rovdyrsikre beitegjerder
redde saueholdet i de områdene
der myndighetene har bestemt at
rovdyra skal være?

De siste åra har saueholdet blitt kraftig
redusert i de mest rovdyrutsatte
 kommunene i Hedmark. I grense trak-
tene mot Sverige finnes alle de fire
store rovdyra, og disse gjør store inn-
hugg i saueflokkene hver sommer. 

I Grue og Trysil har antall bruk med

sau gått ned fra 57 til 36 i løpet av bare
de fire siste åra, og dyretallet er halvert.
Dette er en dramatisk utvikling for
 beitebruken i området. 

- Kombinasjonen av ulv i beiteom-
rådet og Mattilsynets forvaltningsprak-
sis er effektiv med hensyn til avvikling
av utmarksbruken, sier leder i rovdyr-
utvalget i Hedmark Sau og Geit,
Amund Wormstrand.

Ikke noe bør være uprøvd
I et forsøk på å redde sauenæringa har
sauebønder i Grue og Trysil gått sam-
men om å gjerde rovdyra ute fra to
skogsbeiter. Det offentlige har bidratt
med midler for oppsetting av rovdyr-
sikkert gjerde. Spørsmålet er om slike
offentlige tiltak kan klare å stoppe ned-
gangen i saueholdet i disse to kommu-
nene?

Sauebonde Ann Merete Furuberg i
Grue innrømmer at hadde ikke hun
fått denne muligheten hadde hun
sannsynligvis måttet gi opp som saue-
bonde på Finnskogen. Nå er hverdagen
blitt en helt annen for Furuberg og de
fire andre som beiter sauene sine bak
det rovdyrsikre gjerdet. 

- Vi har en mye mindre stressende
hverdag og siste beitesommer slapp
sauene våre de ufattelige lidelsene ulve-
og bjørneangrep er, sier sauebøndene
på Grue Finnskog. Men de har ikke gitt
opp kampen mot rovdyra – de under-
streker at de fortsatt vil kjempe for ei
utmark der beitedyra kan få gå i fred
for rovdyrangrep.

Presset opp i et hjørne
Amund Wormstrand sier at myndighe-
tene har kjørt sauenæringa i rovdyrut-

ikke fantes rovdyr i beiteområdet. Men
for å være på den helt sikre siden slapp
vi noen få dyr først («offerlam»). Dette
var sjølsagt etter samråd med fylkes-
mannen. Da disse fikk beite i fred og
alt virket rolig kunne vi være helt
 trygge på at det ikke fantes rovdyr i
beiteområdet, og vi kunne slippe resten
av dyra, forteller Holen.

Vil ha utmarka tilbake
- I dag er det ingen her i kommunen
som slipper sau fritt i skogen lenger.
Enten beiter de hjemme eller på skogs-
beite med rovdyrsikkert gjerde rundt,
eller sauene blir fraktet ut av kommu-
nen til andre beiteområder. Vi ønsker å
ta styringa av utmarka vår tilbake, slik
at vi igjen kan ha dyra våre gående fritt
på beite i skogen. Målet vårt er at
denne kampen skal vi vinne, slik at vi
igjen kommer opp i 4.000 sau og lam
på beite i Grue, sier de standhaftige
sauebøndene på Finnskogen.

-Sjøl om kostnadene med beite pro-
sjektet er høge, har storsamfunnet aller-
ede tjent mye av dette inn igjen på

grunn av mindre erstatningsutbetaling-
er, sier Holen. Han mener for øvrig at
kostnadene bør fordeles på rovdyra, slik
at det kan anskueliggjøre prisen med å
gjeninnføre rovdyr i norsk natur.

- Dette er mye mer riktig enn å fordele
kostnadene pr. sau eller sauebruk, slik
mange gjør i dag, sier han.

Tekst og foto: Arne Flatebø

- På dette kontrollpanelet kan vi lese av om strømgjerdet fungerer som det skal eller om
det er jordingsfeil et eller annet sted langs traséen, forteller leder i Finnskogen Beitelag BA,
Lars Holen. 

Rovdyrfylket Hedmark:

Kan rovdyrsikre gjerder redde
beitenæringa?
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Leder i Finnskogen Beitelag BA, Lars Holen, viser hvordan det elektriske, rovviltsikre gjerdet er satt opp.

beite kan være tapt for all framtid om
en går inn på løsningen med rovdyr si-
kre gjerder, slik det kan se ut som myn-
dighetene nå mener er den ende lige
løsningen på rovdyrproblemene.

- Jeg kritiserer ikke de sauebøndene
som har valgt å ta imot penger for å
sette opp gjerder, de er i en tvangs situ-
asjon, sier lederen i rovdyrutvalget i
Hedmark Sau og Geit.

Spørsmål om politisk vilje 
- I et intervju i Nationen i juni foreslo
du at myndighetene burde sette opp
 rovdyrsikre gjerder langs svenskegrensa
 istedenfor å bruke masse penger på å
gjerde inn mer eller mindre velegnede
skogs områder.

- Jeg har lekt med denne tanken
etter at den dukket opp fra annet hold
for en tid siden. Dette er fullt mulig å
få til og vil sannsynligvis bli en mye
billigere løsning enn å sikre nok beite a-
real i rovdyrutsatte områder ved å gjer-
de sauene inne og rovdyra ute. Norge
kunne da ha sin nasjonale rovdyrpoli-
tikk uavhengig av svenske forhold.
Beitetradisjonene i Norge ville blitt
bevart og beitedyra kunne fortsatt
utnytte beiteressursene i utmarka og få
prege kulturlandskapet, slik de har
gjort i hundrevis av år. Om denne
 tanken skal forbli noe mer enn et for-

slag er kun spørsmål om politisk vilje,
understreker Wormstrand og legger til:
- Men å komme med et slikt forslag vil
selvfølgelig føre til at man ikke blir
oppfattet som seriøs. 

I krig dør noen
- Er du ikke redd for at sauebøndene vil
bli beskyldt for å være kyniske og får for-
brukerne imot seg om næringa ikke sam-
arbeider med myndighetene for å få ned
tapet pga. rovdyr?

- Jo, men vi har samfunnet imot oss
allerede. Dette er en krig. Se bare på
hvordan myndighetene har behandlet
Eli Dørum og Kåre Kleiva – en kamp
om hvem som skal bestemme over
 distriktenes utmarksarealer. Bygdene
og beitenæringa er tvunget til å ta
denne kampen for å overleve. I krig
blir det alltid noen som faller, og i
dette tilfellet går det ut over beitedyra.
Sjølsagt er vi opptatt av dyras velferd.
Våre innmarksarealer er for små til at
vi kan gi sauene våre optimale forhold,
det er nettopp derfor vi kjemper så
hardt for å vinne. Vi som er saue hol-
dere i rovdyrområdene er like mye
opptatt av at dyra våre skal ha det bra
som alle andre sauebønder, avslutter
Amund Wormstrand.

Av Arne Flatebø

Amund Wormstrand er leder av rovdyrut-
valget i Hedmark Sau og Geit. 
(Foto: Inge Krav)

satte områder opp i en tvangssituasjon,
der valget er enten å gi opp eller å
godta de tiltaka myndighetene foreslår,
som i stor grad ikke tar hensyn til
Stortingets todelte målsetting. 

- Dette er en håpløs og frustrerende
situasjon for ei næring som er hardt
presset fra før, for eksempel på grunn
av manglende gjerdehold rundt mange
utmarksbeiteområder, sier han. Han
frykter at den frie bruken av utmarks-
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Norge og mesterkokk Geir Skeie
vant det uoffisielle Europa -
mesterskapet for kokker, Bocuse
d’Or, i Stavanger i juli. Men
arrangementet var også en seier
for de Jær-bøndene som leverte
lammekjøtt til konkurransen.

- Alle disse lammene holder topp
 kvalitet, sier mesterkokk og president i
Bocuse d’Or, Eivind Hellstrøm da han
personlig møter fram ved Norturas
slakteri på Forus utenfor Stavanger for

å håndplukke de 100 lammeskrottene
som skulle brukes under prestisje kon-
kurransen Bocuse d’Or Europe 1. og 2.
juli. Halvparten av lammene kom fra
Fatland-produsenter, mens Nortura-
bønder sørget for de øvrige 50 lam-
mene.

- Som arrangør er det betryggende å
ha kjøtt av så bra kvalitet som det
 produsentene til Fatland og Nortura
her har levert, mener Hellstrøm, mens
han med trente hender og øyne vurde-
rer fasthet, linjer og fordeling av fett på
lammeskrottene. 

- Lammekjøtt på det nivået som jeg

har sett i dag, er det beste i verden,
fastslår Bocuse d’Or-presidenten.

Synliggjør bonden
I forkant av utvelgelsen på slakteriet
hadde Jær-produsentene som leverte
kjøtt til konkurransen valgt ut de aller
beste lammene. 

- Her på Jæren spirer graset tidlig,
slik at vi kunne slippe lammene ut på
beite allerede i mars, sier lamme produ-
sent Tom Ove Øksnevad.
Han forteller at han begynte å slakte
lam allerede rundt midten av juli.

- Lammekjøtt er noe av det beste en

Ros til norske lamme-
produsenter i kokke-EM
Verdens beste lammekjøtt, mener Eivind Hellstrøm

Jeg har alltid drømt om å få være bonde, forteller sauebonde Sven Bjarne Solberg de internasjonale gjestene. Den unge brukeren svarer
villig på spørsmål om alt fra rovdyrfare til hvordan dyra fraktes til beitet.
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kan få. For oss som produsenter er det
viktig å få satt fokus på dette flotte
kjøttet, mener Øksnevad, som sammen
med Jarl Eirik Jakobsen leverte 13 lam
til Bocuse d’Or.

- Folk må få opp øynene både for
hvor godt dette kjøttet er, men også
hvor nyttig sauen er for å beite ned og
holde kulturlandskapet ved like, mener
Jakobsen.

Internasjonalt gårdsbesøk
Og både tilreisende mesterkokker og
norsk og internasjonal presse fikk
anledning til å se hvordan beitedyr
bidrar til å sørge for at det karakter is-
tiske kulturlandskapet på Jæren 
ikke gror igjen. En av sauebøndene
som tok imot besøk var Bjerkreim-
bonde Sven Bjarne Solberg. Han var
én av leverandørene av lam til Bocuse
d’Or.

- Jeg har alltid drømt om å få være
bonde. For ett år siden overtok jeg
 gården. Da gikk en drøm i oppfyllelse.
Nå har jeg om lag 400 vinterfôrede sau,
forteller 27-åringen de internasjonale
gjestene fra blant annet Frankrike,
Finland, Belgia og Ungarn.
Gården, som ligger på 170 m.o.h., har
beiteområder i brattlendt terreng rundt
gården. 

- Høyeste punkt på gården er 400
m.o.h., forteller Solberg og peker på
beite hvor kyr og sau sørger for å beite
ned kulturlandskapet. 

- Mesteparten av dyra går på fjell-
beite om lag én times kjøring fra
 gården. Beitet ligger på 8-900 meter,
sier Solberg, før sauebonden og de
besøkende får traktert lunsj av pølse-
maker i Opplysningskontoret for kjøtt,
Bjørn T. Teigen.

- Ekte lammeburger laget av

 lammekjøtt og bacon. Trikset er å lage
burgeren stor og steke den rett over
kullet på grillen. Da får du en god,
 saftig hamburger, forklarer Teigen, før
gjestene fraktes gjennom Jær-
 landskapet – innom Arne Garborgs
forfatterstue – og tilbake til Stavanger
hvor kokkene svetter over grytene.
Avgjørelsens time nærmer seg. 

Smakfullt kjøtt
Juryen i Bocuse d’Or består av 20
 personer – én fra hvert deltakerland. I
tillegg er det en æresjury bestående av
Paul Bocuse – den legendariske franske
kjøkkensjefen som startet opp og har
gitt navn til arrangementet – Eivind
Hellstrøm og ikke minst: Ingrid
Espelid Hovig.  

- Jeg elsker lammekjøtt. Det er alltid

Jubelen ville ingen ende ta da Geir Skeie og hans team forførte juryen i Bocuse d’Or
Europe med rettene «Lam Fitjar» og «Laks Austevoll».

Pølsemaker i Opplysningskontoret for kjøtt,
Bjørn T. Teigen demonstrerer  hvordan en
ekte lammeburger skal  tilberedes.

Eivind Hellstrøm og Ingrid Espelid Hovig i
æresjuryen diskuterer rettene. – Jeg elsker
lammekjøtt, sier Hovig.

Fortsetter neste side.
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mørt – uansett hvor på dyret kjøttet
kommer fra, sier Hovig.
Etter første konkurransedag har hun
smakt seg gjennom utallige varianter
av lammekjøtt.

- Mye godt, men også litt ukjente
smaker, sier Hovig.
Hun mener lammekjøttet – enten det
er ferskt, saltet eller røkt byr på
 enorme smaksopplevelser.

- Jeg er vokst opp på lam. Jeg mener
derfor at det betyr enormt mye at en
velger å bruke lam som én av to  råvarer
i Bocuse d’Or, sier Hovig.

Tankekors
Hun får støtte av mat- og landbruks-
minister Lars Peder Brekk.

- Det er svært viktig at et arrange-
ment som Bocuse d’Or legges til
Stavanger. Konkurransen bidrar både
til å få fokus på norske råvarer, kvalitet
og norske produksjonssystemer.
Dessuten får vi i enda sterkere grad satt
Norge på det europeiske matkartet, sier
Brekk.

Han mener likevel det gir rom for
ettertanke at mens norsk laks er godt
kjent og tilgjengelig utenfor Norges

grenser, er det norske lammekjøttet
både mindre kjent og langt vanske li-
gere å få tak i. 

- Det er et tankekors at vi i dag 
ikke får norsk lam ut i verden, sier
Brekk, som kanskje fikk gode råd 
fra Fjernsynskjøkkenets opphavs-
kvinne.

- En kunne ha produsert mye, mye
mer lammekjøtt her i Norge. Kanskje
burde vilkårene legges bedre til rette
slik at en kan øke produksjonen,
mener Ingrid Espelid Hovig.

Avgjørende fett
Skjer det kan kanskje den tsjekkiske
dommeren Marek Raditsch ved en
annen anledning få tak i norsk lamme-
kjøtt også i hjemlandet.

- Jeg prøvde å få tak i norsk lamme-
kjøtt i forkant av konkurransen slik at
den tsjekkiske kandidaten kunne få øve
med norske råvarer. Mens det var
enkelt å få tak i norsk laks, var det
umulig å få importert norsk lamme-
kjøtt, sier Raditsch.

Etter første konkurransedag var
dommerne enige om at de hadde
smakt mange gode lamme- og lakse ret-
ter. Men ingen av kokkene hadde vir-
kelig greid å få fram den karakteristiske
lammesmaken.

- Smaken sitter i fettet. Tar en bort
for mye fett får en heller ikke fram
smaken av lam. På første konkurranse-
dag gjorde for mange av kjøkken sjefene
nettopp det, fastslo Eivind Hellstrøm.

Jippi!
Skjært bort for mye fett kan definitivt
ikke Geir Skeie ha gjort. Han feiret 28-
årsdagen med å gå seirende ut av
Bocuse d’Or. Da sto jubelen i taket på
Forum i Stavanger, og Skeie selv måtte
tørke bort en seierståre.

- Jippi! var hans første kommentar.
På plass nummer to kom Danmark

og Sverige ble nummer tre i et mester-
skap som ble skandinavisk storeslem.
Frankrike fikk imidlertid overrakt
beste kjøtt- og fiskepris fra landbruks-
og matminister Brekk. 

- Jeg er kjempestolt over at Norge
med dette arrangementet i Stavanger
markerer oss på en slik flott måte.
Bocuse d’Or viser at vi har fantastiske
råvarer og verdens beste kokker, mener
Brekk.

Tekst og foto: Liv Røhnebæk Bjergene

Ideelle slaktelam er plukket ut og lastes på dyrebilen til Nortura. Tom Ove Øksnevad og
Jarl Eirik Jakobsen lar dyrebilsjåfør Torgeir Erfjord frakte lammene til Norturas slakteri på
Forus i Stavanger. (Foto: Anne-Cath. Grimstad)

Bocuse d’Or-direktør, Eivind Hellstrøm beundrer lammekjøttet som Norturas kjøttskjærer
Tor Levang har skåret opp. – Topp kvalitet på lammekjøttet, fastslår Hellstrøm. 
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Innredning
for sau, geit og storfe

Strekkmetall

Tlf...........75 19 11 90
Mob. ......481 56 374
Fax ........75 19 11 90

Holmslet
Mek. verksted AS

8646 Korgen
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• Priser eks. mva.
• Varene vedlegges faktura med giro.

Kundeservice:  62 49 77 00

w w w . h u s d y r m e r k e . n ow w w . h u s d y r m e r k e . n o

Nyttig til 
høsten

2550 Os i Østerdalen

Veieutstyr

Veiebøyle
for veiing av lam og 
voksne dyr  . . . . . kr 380,-

Et komplett veieutstyr
for småfe.  
Samlet vekt kun 4 kg.

SALTER fjærvekter 
• Meget driftsikker vektenhet.
• Leveres i 4 str. med følgende

veiekapasitet: 
25 kg, 50 kg og 100 kg
. . . . . . . . . . . . . . . . . kr 659,-

300 kg . . . . . . . . kr 3.675,-

Nylongrimer

Reimer og grimer 
i kraftig fettlær

Lærreim for sau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 134, -
Lærreim for vær, dobbel  . . . . . . . . . . . kr 315,-
Grime for sau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 278,-
Grime for vær  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 278,-

Sliping av kammer og kniver,  pr sett kr 47,-
Vi fører kammer og kniver til Econom, Stewart
og Lister klippe-
maskiner.

Kjeledress i myk 
og lydløs kvalitet. 
Leveres i to str. . kr 39,-

Overtrekksstøvel 
i plast. Leveres i èn str. 
Pk. à 25 par . . . . kr 73,-

Frakk i myk plast. 
Egnet til vått arbeid.
150 cm lang . . . kr 45,-

RAIDL fargestift 
for korttidsmerking i
rød, blå, grønn, svart
og fiolett . . . . kr 11,-

Springsele for vær.
Krittholder i plast. 
(u/kritt)  . . . . kr 189,-

Fargekritt for
springsele.  Rød, blå
og grønn  . . kr 33,-

GENIA manuell sprøyte 
(inkl. silikonolje)  . . kr 235,-

GENIA automatisk sprøyte
med ryggbeholder 
(inkl. silikonolje)  . . kr 539,-

METALPLEX
enkel sprøyte  . . . . kr 149,-

PHILLIPS automatisk 
med ryggbeholder. 
Robust og presis. 
I metall. . . . . . kr 749,-

Dobbelt sydd, med ring.
For sau  . . . . . . kr 92,-
For vær  . . . . . . kr 92,-

Lærvarer 

Fargemerking

Beskyttelsesklær

Sliping

Nyttig til 
høsten

Doseringssprøyter
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En stor andel av slaktelamma
har behov for sluttfôring etter
sanking fra sommerbeite for å bli
slaktemodne. Den billigste måten
å gjøre dette på, er ved beiting av
hå- og grønnfôrbeiter om høsten.

Det er imidlertid ikke alltid at en har
nok høstbeiter til både livdyra og
 slaktelamma som trenger sluttfôring.
Mange saueprodusenter har da fulgt
rådene om å sluttfôre slaktelamma
inne, med en stor andel kraftfôr i
 tillegg til surfôr. Godt resultat kan da

oppnås omtrent helt uavhengig av
 surfôrkvaliteten.

Viktig å utnytte de lokale
 ressursene
Økende kraftfôrpriser gjør det imidler-
tid interessant å vurdere om en fôr ra-
sjon bestående av en stor andel grovfôr
av høg kvalitet også kan gi tilfredsstil-
lende tilvekst og god slaktekvalitet på
lamma.

Bruk av mer heimeprodusert fôr
reduserer også behovet for transport,
og bygger samtidig opp om historien
til norsk lammekjøtt som et produkt

basert på norsk utmark og lokale fôr-
ressurser. 

Fôringsforsøk
Høsten 2007 ble det satt i gang et for-
søk ved Universitetet for miljø- og bio-
vitenskap (UMB) på Ås, der hensikten
var å undersøke betydningen av grasets
utviklingstrinn ved høsting for sur fô-
rets potensial som sluttfôr til lam om
høsten. Betydningen av kraftfôrtil-
skudd ved ulike høstetider for surfôr,
altså samspillet mellom surfôrets
 høstetid og kraftfôr, og fôringas inn-
virkning på slaktekvalitet og kjøtt kva-
litet ble også undersøkt.

Tre ulike høstetider og to kraft fôrni-
vå inngikk i forsøket:

Høstetid:
1. 22.05.07, svært tidlig, rundt 3 uker
før begynnende skyting (ca 1,00
FEm/kg TS). 
2. 05.06.07, tidlig, rundt 1 uke før
begynnende skyting (ca 0,91 FEm/kg
TS).
3. 13.06.07, normal, ved begynnende
skyting, (ca 0,82 FEm/kg TS). 

Kraftfôrnivå:
1. Uten   
2. 0,5 kg/dag

Dette ga til sammen 6 forsøksledd:
A: Høstetid 1
B: Høstetid 1, 0,5 kg kraftfôr
C: Høstetid 2  
D: Høstetid 2, 0,5 kg kraftfôr
E: Høstetid 3  
F: Høstetid 3, 0,5 kg kraftfôr

Forsøket ble gjennomført i den isolerte
avdelingen i Senter for husdyrforsøk
sitt sauefjøs på UMB, Ås. Hvert for-
søksledd bestod av 8 lam; 2 søyelam av
Norsk Kvit, 2 værlam av Nor-X og 4
søyelam av Nor-X.

Lamma ble tatt inn fra beite
 (permanent innmarksbeite) og avvent

Sluttfôring av lam:

– Tidlig høsta surfôr gjør
kraftfôr unødvendig 

Noen av forsøkslamma.
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27. august. Deretter gikk de ei uke på
godt raigrasbeite. I perioden 3. til 12. 
september stod alle lamma på for bere-
delsesfôring med surfôr av «Høstetid
2» etter appetitt og 250 g kraftfôr/dag.
Deretter startet lamma på sin respek ti-
ve forsøksdiett.

Grassurfôret ble høsta med Orkel
GP 1260 rundballepresse, tilsatt
GrasAAT N-Lacto (4,4 l/tonn gras) og
pakket i 6 lag TrioWrap plastfilm. Før
fôring ble surfôret kutta med Kuhn
Euromix I 1070 fullfôrvogn ned til 2-3
cm median kuttelengde, for å maksi-
mere fôropptaket, redusere fôrspill og
redusere mulighetene for seleksjon.
Surfôret ble tildelt etter appetitt to
ganger daglig, slik at dyra alltid hadde
surfôr tilgjengelig på fôrbrettet. 

Kraftfôret var i hovedsak basert på
norske råvarer. Sammensetning og
beregna næringsinnhold fremgår av
Tabell 1. I tillegg fikk samtlige lam 10 g
Pluss Multitilskudd Sau pr. lam pr. dag
og fri tilgang på hvit saltslikkestein. 

Dyra ble veid to påfølgende dager
hver uke. Lamma ble slaktet ut på indi-
viduell basis etter vekt. Det ble tatt
hensyn til at Nor-X har en høyere slak-
te prosent enn Norsk Kvit, og at søye-
lam generelt har en høyere slaktepro-
sent enn værlam (Tabell 2). «Ønsket
slaktevekt» ble satt noe høyere enn det
som vanligvis er anbefalt for at alle
grupper med lam skulle få tilstrekkelig
antall forsøksdager. 

Lamma ble slaktet på Norturas
anlegg på Gol. I tillegg til den ordinære
EUROP-klassifiseringen, ble det også
tatt ut prøver til kjøttkvalitetsanalyser.
Resultatene fra denne delen av forsøket
vil bli presentert i et senere nummer av
Sau og Geit.

Surfôropptak
Som gjennomsnitt for hele forsøks peri-
oden varierte surfôropptaket fra 0,76
kg TS/dag for lamma på «Høstetid 3,
med kraftfôr» til 1,36 kg TS til lamma
på «Høstetid 1, uten kraftfôr» (Figur
1).

Substitusjonseffekten, eller utbyt-
tingseffekten av kraftfôr på opptaket av
surfôr, var mest fremtredende for
«Høstetid 1». Lamma på «Høstetid 1,
med kraftfôr» hadde i gjennomsnitt
0,26 kg lavere opptak av surfôr-TS pr.
dag enn lamma på «Høstetid 1, uten
kraftfôr». Til sammenligning var diffe-

Tabell 1. Kraftfôrets sammensetning og beregna næringsinnhold.

Sammensetning, % Næringsinnhold

Havregrøpp 30,0 Tørrstoff, % 85,7

Byggrøpp 16,4 Protein, g/kg TS 155

Erter 18,0 NDF, g/kg TS 218

Hvetegrøpp 10,0 Stivelse, g/kg TS 414

Hvetekli 10,0 Fett, g/kg TS 30

Raps ExPro 00E 6,0 FEm pr. kg TS 1,04

Melasse 6,0 AAT, g/kg TS 97

Mineral/Vitamin 3,6 PBV, g/kg TS 0,6

Tabell 2. Ønsket slaktevekt, antatt slakteprosent og ønsket levendevekt ved
slakting.

Rase, kjønn Ønsket Antatt  Lev.vekt ved
slaktevekt, kg slakteprosent, % slakting (inkl. ull), kg

Nor-X, søye 22,0 44 51,0

Nor-X, vær 23,0 42 55,8

Norsk Kvit, søye 22,0 42 53,4

Figur 1. Surfôropptak (kg TS/dag) i gjennomsnitt for hele forsøksperioden.

Figur 2. Lammetilvekst (g/dag) i gjennomsnitt for hele forsøksperioden.Fortsetter neste side.
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ransen 0,16 og 0,09 kg surfôr-TS for
henholdsvis «Høstetid 2» og «Høstetid
3» (Figur 1).

Lammetilvekst
Blant lamma uten kraftfôrtilskudd
hadde gruppa på «Høstetid 1» nesten
fire ganger så høy tilvekst som gruppa
på «Høstetid 3», mens gruppa på
«Høstetid 2» kom i en mellomstilling
(Figur 2). 

«Høstetid 1, uten kraftfôr» hadde
også høyere tilvekst enn «Høstetid 2 og
3, med kraftfôr». Videre var det ulik
respons av kraftfôrtilskudd for de ulike
høstetidene. Med kraftfôrtilskudd økte
tilveksten i gjennomsnitt med 34, 67 og
174 prosent for henholdsvis «Høstetid
1», «Høstetid 2» og «Høstetid 3».  

Slakteresultater
Det var ingen sikker forskjell i oppfô-
ringstid med og uten kraftfôrtilskudd
for lamma på «Høstetid 1», men for
lamma på «Høstetid 2» og «Høstetid
3» ble oppfôringstida signifikant kort -
ere med bruk av kraftfôr (Tabell 3).
Faktisk var det ingen av lamma på
«Høstetid 3 uten kraftfôr» som hadde
nådd ønsket slaktevekt da forsøket ble
avsluttet etter 139 dager.

«Høstetid 1» hadde en høyere
 slakteprosent enn de andre gruppene
og oppnådde høy slakteklasse, men
slakteskrottene var signifikant feitere
enn i de øvrige gruppene. «Høstetid 3
med kraftfôr» hadde bortimot ideell
fettgruppe (3-), selv om slaktevekta var
så høg som 23,5 kg. 

Konklusjon
Sluttfôring av små lam med kun surfôr
av middels kvalitet var nytteløst, og til-
skudd av 0,5 kg kraftfôr pr. dag var gull
verdt når surfôret var av slik kvalitet.
Som det fremgår av forsøksresultatene,

ligger det imidlertid et stort potensiale
i å høste surfôret tidligere. Forsøket
viste at svært tidlig høsta surfôr uten
kraftfôrtilskudd i høyeste grad kan
konkurrere med rasjoner basert på
kraftfôr i kombinasjon med surfôr
høsta på et seinere utviklingstrinn,
både når det gjelder tilvekst og slakte-
klasse. Tidlig høsta surfôr ser ut til å gi
høyere slakteprosent, men også feitere
slakt dersom en slakter ved lik vekt.
For å sikre et optimalt slakteresultat,
bør derfor lam som er fôra på svært
tidlig høsta surfôr slaktes ut ved en
lavere levendevekt enn lam som er fôra
mer ekstensivt med seinere høsta sur-
fôr.

Høstetid 3 (begynnende skyting) er
nok den surfôrkvaliteten som vi
 vanligvis vil finne på norske sauebruk.
Dette forsøket viser at slikt surfôr må

suppleres med kraftfôr dersom en skal
oppnå tilfredsstillende tilvekst.

Dette forsøket med lam inngår i
Forskningsprosjektet «Mer og bedre
grovfôr som basis for norsk kjøtt- og
mjølkeproduksjon», som er finansiert
av Fondet for forskningsavgift på land-
bruksprodukter, forskningsmidler over
jordbruksavtalen, TINE, Felleskjøpet
Fôrutvikling, Animalia, Yara og Addcon
Nordic. Takk til Senter for husdyrfor-
søk, UMB for forsøkslam og forsøks fa-
siliteter og til Norturas anlegg på Gol
for all velvillighet og bistand i forbin-
delse med slakting av forsøkslamma.

Av Margrete Eknæs1, Åshild T. Randby1,
Finn Avdem2 og Kari Eikanger1

1 Institutt for husdyr- og akvakultur vi-
tenskap, UMB,  2Nortura

Tabell 3. Startvekt, sluttvekt, antall dager til ønsket sluttvekt var oppnådd, slaktevekt, slakteklasse og fettgruppe.

Startvekt, kg Sluttvekt, kg Antall dager* Slaktevekt, kg Slakteklasse** Fettgruppe***

Høstetid 1, uten kraftfôr 37,0 52,0 a 75 a 24,1 a 11,9 (U+) a 10,1 (4-) ab

Høstetid 1, 0,5 kg kraftfôr 37,1 52,3 a 58 a 23,5 ab 11,5 (U/U+) a 10,5 (4-/4) a

Høstetid 2, uten kraftfôr 36,6 50,5 a 123 bc 21,8 b 9,6 (R+/U-) bc 8,5 (3/3+) bc

Høstetid 2, 0,5 kg kraftfôr 38,3 51,2 a 71 a 22,9 ab 11,1 (U) ab 8,0 (3) c

Høstetid 3, uten kraftfôr 37,0 44,2 b 139 c 17,9 c 8,1 (R) c 5,9 (2+) d

Høstetid 3, 0,5 kg kraftfôr 37,6 52,7 a 106 b 23,5 ab 11,1 (U) ab 6,9 (3-) cd

Verdier med ulik bokstav innen samme kolonne er signifikant forskjellig (P<0.05).
* Samtlige lam på «Høstetid 3, uten kraftfôr» og to av lamma på «Høstetid 2, uten kraftfôr» hadde ikke oppnådd ønsket vekt da forsøket ble avsluttet etter 139 dager. 
** Slakteklasse er omgjort fra EUROP-systemet til en poengskala fra 1 til 15, der 1 svarer til P– og 15 svarer til E+.
*** Fettklassifiseringen er omgjort til en poengskala fra 1 til 15, der 1 svarer til 1- og 15 svarer til 5+.

Grovfôret ble høstet som rundballefôr. Her fra høstetid 1 i forsøket - det vil si at graset ble
høstet ca. tre uker før begynnende skyting. (Foto: Torstein H. Garmo)



Ammekunett/
lamanett
120.10.15
Tråder 3,40/2,40
Ruller à 100 m

Medium reinnett
140.11.30
Tråder  3,40/2,40
Ruller à 100 m

Høyt reinnett 
160 15.30
Tråder 3,40/2,40
Ruller à 100 m

Kvalitetsnettingen
m/ALUZINK fra TREFIL
ARBED fabrikken i
Luxembourg, har vi
importert siden 1988.
Økningen viser at
Norske bønder velger
kvalitet. 

Sauenett  90.6.15 
Tråder 3,00/2,00
100m = 39,6 kg  

Mediumnett 90.6.15. 
Tråder 3,40/2,40
100 m = 56 kg

Utmarksnett 90.6.15
Tråder 3,70/2,70
100 m = 69 kg

Lavt sauenett 60.6.15
Tråder 3,40/2,40
50 m. = 26 kg

Viltnett  200.22.15
Tråder  3,00/2,00
50 m = 50 kg

Gjerdemateriell
PRAIRIE JORDBRUKSNETT 
MARKEDSLEDER I NORGE

4355 Kvernaland · Tlf: 51 48 55 62 · Faks: 51 48 77 94  
Mail: fjerm@online.no · Hjemmeside: Fjermestad.no 

ALUZINK belegg:
95 % Zink
5 % Aluzink 
= Lengst levetid

Trefil ARBED 
garanterer
kvaliteten! 

Lamme-nett
(innmarksgjerde)
96.15.15
Tråder 3,00/2,00
50 m = 35,5 kg
100 m = 71 kg 

Sauenett  
90.8.15 
Tråder 3,00/2,00 
100 m = 45.6 kg

Stort utvalg i 
galv tråd
1,5—5,0 mm.
Til binding og 
strekk 

Kramper 20—70 mm. 
Leveres i 1 kg, eller 5 kg. Spann. 
Kramper m/mothake 4,0x40 
eller 4,0x50. 
Leveres i 5 kg. Spann.

Har også stort utvalg i spiker.

Piggtråd  
1,70 mm. 
Ruller à 250 m. 

Spør oss, eller våre forhandlere om et
«Gjerdetilbud». Vi leverer i Sør-Norge
m/egne biler. Gunstige fraktavtaler til
resten av landet.



20 • Sau og Geit nr. 4/2008

Sommaren er dessverre høg se-
song for påkøyrsler av husdyr. På
jernbanenettet er dette ikkje
unntak og langs Nordlandsbana
er temperaturen i desse dagar
høg.

Dei siste 8 åra har det vore om lag
13.000 togpåkøyrsler av dyr langs jern-
banenettet her i landet. Andelen sau er
ikkje den som er høgast, men snittet
ligg likevel på over 20 dyr i veka om
ein reknar ut frå beitesesongen. I 2007
vart 326 sauer påkøyrt av toget langs
jernbanenettet i Norge (www.jbv.no). 

Store manglar i sikring og
 rutiner
Pål-Ove Wika og Finn-David Lund,
som har sauene sine langs
Nordlandsbana, er fortvila. Dei
 nemner eit eksempel som illustrerer
den uhaldbare situasjonen: 

- Ein julidag i fjor vart 5 dyr frå våre
besetningar påkøyrde av toget. Det tok
heile tre timar frå ulukka skjedde og til
vi som dyreeigarar vart kontakta. I
mellomtida låg sauene og pintest. Då
er det tydeleg at både sikringa og
 rutinane er for dårlege. Slikt må ikkje
skje, fastslår Pål-Ove Wika. Han fortel

at dei også saknar oppfølging på andre
måtar:

- Jernbaneverket brukar til dømes
åtte månader på å svare på eit brev,
som er eit konstruktivt innspel frå vår
side. Slik vi ser det, har vi dokument

Jernbaneverket utan
gjerdeplikt?

Husdyr som tek seg opp på jernbanelinja vert altfor ofte påkøyrt av passerande tog. (Foto: Pål-Ove Wika)

Manglande gjerdehald frå Jernbaneverket si side er eit stort problem mange stader. 
(Foto: Pål-Ove Wika)

Fortsetter side 22.



Ravndal Klyppeservice
Jorunn og Peder Ravndal - Hadland - 4330 Ålgård

Tlf. 51 61 69 10 - fax 51 61 69 99
Mobil 916 35 364

Ny nettbutikk: www.klyppeservice.no
E-post: ravndal@klyppeservice.no

Sliping og reparasjoner utføres
Stort utvalg av reservedeler for de fleste typer maskiner og håndstykker

Be om gratis tilsendt brosjyre

Heiniger
Acutecc

Slipemaskin for
 sliping av sauekammer og knivar. Godt
avbalanserte lett metallskiver, sikkerheits-
skjermer og  teleskopisk magnetholder
som ikkje leder varme.  Kjem i hendig 
aluminiumskasse. 10.980,- 

KLYPPEUTSTYR

Heiniger slipepapir 40/80.....................49,-

Klyppebukse, meget slitesterk..........550,-

Moccasin av filt eller lær ...........fra 175,-

T-skjorte i ull med lang rygg.............220,-

Heiniger Icon
Verdens mest brukte
handstykke........3150,-

Heiniger Condor 3; 
siste skudd på stammen fra
Heiniger. En rå kam på 98
mm. Utmerket til haustull.
Nedslipt  185,-

Heiniger Charger 3,5; 
Kam 93.5 mm. Vår bestselger
gjennom mange år. Passer for
proffer og amatører.  Full
 tykkelse 185,-

Heiniger Xpress 6; 
Kam 93.5 mm. For vanskelig
ull. Nedslipt 

185,-

Heiniger Egde. Kniv med
bred skjæreflate. Knivens
 utforming gir lite motstand
for maskinen. Vår anbefaling

39,50

13.500,-
10.900,-

8.900,-

Heiniger EVO
med Fleksi

Heiniger EVO
med fast drev

Heiniger 
ONE

NYHET!

Maskinene 
«alle» vil ha!

Som ventet har Heiniger One og Evo blitt suksess.
Mange fornøyde kunder er  bevis på det.

Stort utval av kammer og
 knivar for sau, geit, storfe og
lama-arter.
Noen eksemplar:

Heiniger Xtra Handmaskin 
for  klypping av små besetningar 
og storfe. 3500,-

Alle priser er
uten mva og porto.

Bestiller du for mer enn
kr 1.000,- sendes
varene portofritt.
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som viser at Jernbaneverket skal gjerde
inn skinnegangen. Pål-Ove fortel
vidare at etter førsteslåtten i år er dei
nøydde til å sleppe sauer og hestar på
begge sider av linja. Men dei vil på nytt
be Jernbaneverket om å utføre mang-
lande vedlikehald på grinder og
 gjerder, eller krevje nedsett hastigheit
og vakthald før dette blir aktuelt. 

- Om lag ei veke før sleppedatoen
vil vi melde frå til Jernbaneverket,
Politi og Mattilsynet. Vi vil ha alt på
det reine, so får Jernbaneverket ta kon-
sekvensen av det, seier Pål-Ove Wika. 

Gjeninnfører våpen
NSB har gjeninnført våpen på strek-
ningar med mykje påkøyrsler. Men
etter det vi forstår er dette ei  frivillig
ordning, der den enkelte  lokførar må
«ta bryet» med å kvittere ut våpen.
Lokførarar NSG har snakka med seier
det har vore ei stor påkjenning å måtte
forlate hardt skadde dyr. Samstundes
er det ikkje alle som er like komfor-
table med å avlive dyr, sjølv om ein har
fått opplæring i det. Når det gjeld hus-
dyr er det ofte ein bonde i nærleiken
som kan gjere det heile litt enklare, vert
vi fortalt. 

Prioriterer viltet
Tidlegare i år har Jernbaneverket
bestemt seg for å bruke 80 millionar
kroner i ekstraløyvingar over fire år på
å redde elgen, som er det dyret som
blir påkøyrd mest. Tiltaka skal mellom
anna vere skogrydding langs jernbane-
nettet, oppkøyring av scooterløyper
om vinteren der elgen kan gå, samt
redusert hastigheit på enkelte strek-
ningar. Redusert hastigheit er eit av dei
tiltaka Pål-Ove Wika og Finn-David
Lund etterlyser langs Nordlandsbana.
Jernbaneverket skriv òg på sine nett si-
der at det er ein «uheldig bruk av elgen
som villmarksressurs» at så mange skal
verte påkøyrd av toget. 

Vil ha ansvarstaking
- Jernbaneverket driv ein splitt og
hersk-teknikk når dei snakkar med
enkeltbønder. Dei påstår at alle andre
er nøgde med tilbodet om gratis
 stolpar og netting. Dette er slett ikkje
tilfelle, då dei fleste som tek imot gjer
det i fortviling over at Jernbaneverket
viser ignoranse og let gjerder forfalle
og forsøker å la den enkelte grunneigar
ta ansvaret, påpeiker Lund og Wika.

- Vidare nektar dei oss kompensa-

sjon for arbeidet vi må gjere fordi vi
ikkje har kontantutlegg. Trur Jernbane -
verket at vi kan ta fri frå jobb og
 arbeide gratis for dei, med tapte
arbeidsinntekter som resultat? 

Pål-Ove Wika og Finn-David Lund
tykkjer Jernbaneverket må verte seg sitt
ansvar bevisst for det gjerdehaldet som
må vere rundt skinnegangen. Dei enga-
sjerte nordlandsbøndene oppmodar
yrkeskollegaer til å samarbeida meir i
situasjonar der dårlege gjerder fører til
problem for husdyrhaldet. Dei har
 sjølve prøvd å etablera eit kontaktnett
med andre husdyrbønder langs
Nordlandsbana og dei snakkar også
gjerne med andre som har tilsvarande
problem elles i landet.

Uklare avtalar?
Jernbaneverket skriv på sine internett-
sider at krav om gjerder på særskilt
grunnlag kan vere viss det føreligg ein

avtale ved ekspropriasjon av grunn då
jernbanen vart anlagt. Dette betyr at
Jernbaneverket pliktar å halde gjerde
på det gitte området om det er spesielle
avtalar om dette. Samt at ved retnings-
linjer for gjerding står det at Jernbane -
verket skal halde ved like og i full sten-
dig stand oppsette gjerder. På same tid
står det ein annan plass på
Jernbaneverket sine sider at «Jernbane -
verket vurderer og avgjer kvar det skal
setjast opp gjerde og kor lenge det skal
stå og verte halde ved like». Kvar
Jernbaneverket har eit ansvar er
 imidlertid det store stridsspørsmålet. 

På grunn av ferieavvikling lukkast
det oss dessverre ikkje å få tak i nokon
frå Jernbaneverket som kunne kom-
mentere denne saka. Og husdyra og
husdyrbonden står inntil vidare med
eit uløyst problem.

Tekst og foto: Håvard Øyrehagen

Norsk Sau og Geit har i en årrekke
driftet et nasjonalt kontaktforum der
Jernbaneverket og også faglagene har
deltatt. Målet har blant annet vært å
finne pragmatiske løsninger for å
bøte på den dystre husdyrskade sta-
tistikken og avhjelpe en situasjon
som føles svært vanskelig både for
togpersonell og dyreeiere.

NSG, som også registrerer til sva-
rende og store utfordringer langs
veinettet mange steder, har denne

sommeren henvendt seg til Sam -
ferdselsministeren med et ønske om
sterkere drahjelp. – Målet er en
robust og framtidsrettet løsning som
partene kan samarbeide om. I forde-
lingsnøkkelen må det tas hensyn til
samlet ressurstilfang og kompetanse
og hvordan dette kan disponeres best
mulig. 

NSG imøteser videre dialog på
dette viktige feltet!

NSG etterspør bedre løsninger:

Ber om møte med
 samferdselsministeren

Grunneigarar langs Nordlandsbana fortvilar over dårleg gjerdehald. (Foto: Pål-Ove Wika)



SIGMA STÅLHALL.
5 x 6 m.    2,6 m. vegg/dør.

Med lysgavler. Lager, dyr, leskur,

garasjer, o.a. 

Fra kr. 28.000,-  + mva. 

Alle priser eks frakt og moms. Forbehold om prisendringer

og trykkfeil.  Vil du vite mere, kontakt oss for brosjyrer eller

besøk våre 

hjemmesider.

NOVA

Ledende hengema-
skin fra Lister
England. 
Enestående kvalitet. 
NOVA komplett: 
Kr. 8.100,-

LISTER NEXUS

3 speed 
for erfarne klippere.
Leveres med fleksibel 
drivkabel 
kr 11.500,-
eller faste drev:
Kr 13.700,- 

VIKTOR multiforer til alle for-
slag for 15 sau kr. 2950.-

KRONE 190 cm, 5 delt, til hest
og  storfe, 10 åpninger. kr. 4950,-

ORION SAUERINGER

24 skrå-åpning eller 
27 rett-åpning:kr. 1500,- 

TITAN-serien består av rimelige 
rammer og foringsutstyr.  Rammene
koples lett sammen med et låsestag.
150 cm- kr 275,- 
også i 120 og 100 cm. 

CANVAS lehus for sau, kyr

og hester. Stålramme .

Vanntett lerretstoff. 

6 x 3 m med 2 åpninger 

2 x 2 m.  Enkelt oppsett.

Kr. 6900,- + mva

ROYAL  STÅLHALLER

5 x 6 m eller lengre til

helårsbruk som lager, enkel

dyrebolig, leskur garasje,

verksted.  Kr. 19.950 + mva

STALLELEMENTER. 220 cm høye i
varmgalvanisert stål, bredde etter
ønske. Skyvedør med hodeåpning i
døren hengslet i nedkant. Leveres
med eller uten treverk. 
Meget konkurransedyktige priser. 

SILVA PERMANENTE ELEKTRISKE

GJERDER for alle slags beitedyr er
effektive og meget kostnadseffektive. 
5 tråders 125 cm holder rovdyr ute. 
Vi prosjekterer gjerdet for deg (gratis),
eller gir veiledning.

LIVESTOK flyttbart 50 m 
komplett el-gjerde. Høyde 90/105
cm kr. 875,- / 950,- + mva
Med sine innebakte 
avstivnings-spiler er Livestok det 
beste flyttbare el-gjerdet på 
markedet.

SAUESANKERKIKKERT 

8-20x50  zoom. kr. 1000,-

OSTER SHEARMASTER
for sau   Kr. 2300,-

LISTER STAR (Neon)
spesialmaskin for hest. kr. 2950,-

TITAN REGULERBAR LAMMEPORT gir adgang til kraftfor for vårlam og ikke
slaktemodne høstlam på en rimelig måte uten stress.  Den  gir selektiv inngang
av lam eller blålam. Regulerbar avstand mellom sylindrene.   kr.  980,-
TITAN HOPPER kraftforhekk, tar en sekk kraftfôr. Reg.bar nedfall. kr. 1400,-

TORNADO
BEITEGJERDE
LHT13/122/15 
for krevende og
allsidig 
beitebruk.
for storfe, geit
og sau. Det er
122 cm høyt og

dekker gjerdebehov der hvor man
trenger et noe høyere gjerde, i
kulturlandskap, med grense til
andre dyr og folk, etc.
Pris 100 m: kr. 1550,- + mva

RAMBO FORHEKK er
300 cm x 150 cm og 1 m
høy.  Sammenleggbar.
Den holder 2 rundballer
eller mye løshøy og kan
lett  åpnes i alle hjørner
med låsestag.  Plass til
30 sauer +

Norsk Småfeservice as
Årosvn. 195 - 1480 Slattum

tel 67 07 31 00   www.smaafe.no

SELEKTIV LAMMEFORER
24 åpninger reguleres fra 0-
18 cm. Hjul. Tar 150 kilo kraft-
fôr. 244 cm lang. Hengslet
takåpning.

HEROS SAUEHUS
6 X 10 m = 60 kvm  3 m. vegg. Dører i

begge gavler. Lysgavler og lyspanel..   

Fra kr. 68.000,-  + mva. 
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I 2005 starta Mattilsynet å
registrere lammetap og taps årsa-
ker i sauebuskapar i Hordaland
og Sogn og Fjordane.
Lammetapsprosjektet har gitt
oppløftande resultat. 

Tapet for dei 102 buskapane som har
delteke i lammetapsprosjektet har gått
frå 27% i 2005 ned til 16% i 2006, for å
ende på 11% i 2007. Sagt på ein annan
måte har til saman 1.100 lam blitt
berga i desse sauebuskapane i dei to
siste beitesesongane. 

- Mykje av årsaka til nedgangen er
målretta førebyggjande tiltak basert på
ny og betre lokalkunnskap og at ein
skaffa seg oversikt over årsaker til 
tapa, hevdar distriktssjef ved
Mattilsynet sitt kontor i Sunnhordland,
Arne Oftedal.

Eit dyrevelferdsproblem
Arne Oftedal har leia Mattilsynet i
Hordaland og Sogn og Fjordane sitt
regionale prosjekt, som hadde som mål
å kartlegge omfanget og årsaka til tap
av lam på beite. Ut frå denne kart leg-
ginga blei det så sett i verk føre byg-
gande tiltak for å redusere tapa. 

- Lammetap på beite er eit alvorleg
dyrevelferdsproblem. Kvart år døyr ca.
130.000 sauer og lam på utmarksbeite i
Noreg. Berre i Hordaland og Sogn og
Fjordane blir 20.000 lam borte på beite
kvar sommar, seier distriktssjef
Oftedal. 

Kjende årsaker, men dei
 varierar
- Kva avslørte tapsprosjektet?

- Kvifor så mange dyr døyr på beite
er tilsynelatande enkelt å svare på. På
våre kantar er det parasittar, alveld og

rovdyr som er årsaka til dei største
tapa. Men det er store forskjellar
mellom buskapar i same område, det
vere seg kommune eller beitelag, fortel
Arne Oftedal. 

Problemet størst i Sogn og
Fjordane 
Prosjektet valde å konsentrera seg om
buskapar med høgt lammetap. Det vil
seie dei som slapp minst 30 lam på
beite i 2005 og hadde hatt over 20
 prosent lammetap. Ein enda då opp
med ca. 120 sauebruk, 102 av desse
vart med i prosjektet. 

Dei fleste av buskapane høyrer
heime i Sogn og Fjordane; 44 i
Nordfjord, 34 i Sunnfjord og Ytre
Sogn, medan 14 var i Indre Sogn. I til-
legg vart 84 kontrollbuskapar plukka
ut for å ha noko å samanlikne med. 

- Datamengda i prosjektet er for lite
til at det kan sjåast på som vitskapeleg,
men det er likevel nokre klare tenden-
sar i materialet som ein kan trekkje
nokre slutningar frå, seier Oftedal. 

Målretta tiltak gjev resultat
- Kort sagt kan vi konkludera med at

Mattilsynet har registrert lammetap på beite: 

Tapet gikk frå 27 
til 11% på 2 år 

Ved sida av alveld og sjodogg er flugemakk
ei av dei viktigaste årsakene til stort
 lammetap i visse strøk, både i Sogn og
Fjordane og Hordaland. (Foto: privat)

Lammetap på grunn av rovdyr er blitt eit stort problem også på Vestlandet, særleg i Indre
Sogn. (Foto: privat)
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alveld er hovudproblemet i nord og
rovdyr i Indre Sogn, medan det er
meir samansette problemstillingar
lenger sør. 

Oftedal meinar at prosjektet har
påvist ein alveldsituasjon nord i
 regionen som ein ikkje kan leve med. 

- Skal ein verte kvitt alveldproblema
er den einaste løysinga å bytte flokk og
beiteområde. Det at fleire har slutta
med sauedrift opnar opp for at dei
som slit med alveld kan få tilgang på
nye beiteområde, seier han.

- Her må buskapane få hjelp til å
skaffa seg nye beite. Dette må være ein
god grunn til å gi løyve til kjøp av nye
dyr eller skifte ut heile buskapen,
 meinar Oftedal.

Rovdyrtap er eit stort og veldoku-
mentert problem, særleg i Indre Sogn.
Oftedal seier at eit tiltak for å motverke
rovdyrtap er tidlegare heimsanking frå
beite. I den samanheng nemner han at
tidleg på hausten byrjar jerven jakt-
opplæringa av avkommet sitt og han
sankar vinterforråd. 

Store parasittproblem
I dei sørlegaste delane av Sogn og
Fjordane viste prosjektet at årsakene til
lammetapa er meir samansett, men er
ofte knytt til parasittangrep. Mellom
anna er flugemakk og sjukdommar
som vert overført med flått, til dømes
sjodogg, ofte årsaka. Sjodogg er også eit
stort problem nord i Sogn og Fjordane.

- Det vert behandla mot parasittar,
men behandlinga er ofte mangelfull
eller det vert bruka feil medisin. Her er

det eit stort forbetringspotensiale og vi
har ei stor informasjonsoppgåve fram-
for oss. Den må alle ta del i; både
Mattilsynet, praktiserande veterinærar
og brukarane sine eigne organisasjonar,
seier Oftedal.

Han meinar at andre tiltak i høve til
parasittproblem er auka tilsyn med
dyra på beite. Det gjer at ein tidlegare
kan avdekke sjukdom. På den måten
kan ein anten få behandla og redda
dyra, eller ein kan korta ned lidingane. 

- Det er eksempel på at dyreeigarar
har samla flokken i løpet av sommaren
og gjenteke behandlinga mot ektopara-

sittar med godt resultat, opplyser
Oftedal.

Dele erfaringane
- Vi har laga ein kortfatta oversikt over
dei mest effektive førebyggande tiltaka
og dei vert sendt til alle som har delte-
ke i prosjektet. Oversikten vert også
distribuert til organisasjonane og aktø-
rar i næringa, slik at flest mogeleg får
kjennskap til dei erfaringane vi har fått
i prosjektet, avsluttar Oftedal.

Av Arne Flatebø

Distriktssjef ved Mattilsynet sitt kontor i
Sunnhordland, Arne Oftedal har leia
arbeidet med Mattilsynet sitt lammetaps-
prosjekt som har gått i Sogn og Fjordane og
Hordaland. (Foto: privat)
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Beitesesongen 2007 ble det fore-
tatt en tapsundersøkelse ved
bruk av mortalitetssendere
(«dødsvarslere») blant lam på
utmarksbeite i Ørpen-Redalen i
Krødsherad kommune. Taps -
undersøkelsen hadde som mål å
avdekke årsaker, tidspunkter og
åsteder for lammetap i forsøksbe-
setningene, for i neste omgang å
kunne iverksette effektive
 forebyggende tiltak mot tap av
dyr på beite. Resultatene viste at
gaupe tok 93 % av lammene som
omkom på beite! 

Tapsundersøkelsen ble gjennomført på
lam i tre sauebesetninger tilhørende
Ørpen-Redalen beitelag BA. Sauene 
går på fellesbeite i området øst for
Krøderen og vest for grensa til
Ringerike kommune. Beiteområdet er
ca. 70 km2 stort, men forsøksbesetning-

ene beiter over et noe mindre areal.
Beitet er et typisk skogsbeite, med Vesle
Blodfjell som høgeste punkt på 747
m.o.h.  Selv om området er lett til-
gjengelig, er det lite oversiktlig.
Terrenget er storkupert med bratte
åssider, skrenter og kløfter i flere
 retninger. Gjennomsnittlig tapsprosent
for lam i de tre forsøksbesetningene
har ligget på over 20 % siden 2002,
men det er tidligere funnet få kadavre i
beiteområdet.

Instrumentering og peiling
182 lam, av totalt 241, som ble sluppet
i disse tre besetningene (75,5 %) ble
påmontert dødsvarslere. Varslerne
begynner å sende signaler dersom de
har ligget i ro i 2-3 timer.  Det ble
 peilet daglig i beiteområdet fra slipp på
utmarksbeite i slutten av mai til
 sankestart i slutten av august. Når
 peileren fant et lammekadaver, ble øre-
nummer, sendernummer, funndato og
kartreferanse registrert. Kadaveret ble
videre undersøkt av rovviltkontakt fra

Statens naturoppsyn (SNO), som også
hadde ansvaret for å peile dyra. Hvis
ikke rovviltskade kunne dokumenteres
eller sannsynliggjøres, ble kadaveret
frosset ned og sendt videre til
Veterinær instituttet i Oslo for obduk-
sjon. 

Resultater
Totalt omkom 50 av 241 lam som ble
sluppet i dette beiteområdet (20,8 %).
Det var ingen statistisk sikker forskjell i
tapstallene mellom lam med og uten
dødsvarsler. 34 av de radiomerkede
lammene omkom på beite (18,7 %).
Fem av disse hadde ukjent dødsårsak.
Blant de 29 omkomne «radio lamm-
ene» med kjent dødsårsak ble 27 lam
(93,1 %) antatt eller dokumentert tatt
av gaupe, mens ett døde av sjukdom
(lungebetennelse, 3,45 %) og ett
omkom i ulykke (drukning, 3,45 %).
Fire lam hadde en sammensatt diagno-
se, men gaupa forårsaket den endelige
død for alle. Av disse fikk tre lam
«sekundærdiagnosen» lungebetennelse,
hvorav ett lam hadde brystbetennelse
og ett hadde koksidiose i tillegg. Det
fjerde lammet hadde mye bendelorm.   

Hovedtyngden av de gaupedrepte
lammene ble funnet i den vestlige
delen av beitet, ikke langt fra slipp ste-
dene til besetning 1 og 2. Det er også
disse to besetningene som hadde pro-
sentvis flest gaupedrepte. Gaupa tok
lam jevnt gjennom hele beite sesongen.
Det første gaupedrepte  lammet ble
funnet 30. mai, det siste 
28. august (Fig. 2).

Gaupa var synderen
Resultatene fra ulike tapsundersøkelser
viser at det kan være svært forskjellige
tapsårsaker som dominerer fra område
til område, og fra år til år. Resultatene
kan derfor ikke generaliseres. 

Denne tapsundersøkelsen viste helt
klart at gaupa var hovedårsak til
 lammetap gjennom beitesesongen 2007
i de tre forsøksbesetningene i Ørpen-
Redalen beiteområde (fig. 1). Gaupa
stod for hele 93,1 % av tapene til
radiomerkede lam med kjent døds år-

Tapsundersøkelse i Krødsherad: 

Gaupa den store synderen!

«Radiolam» 
på beite.
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Tapsdokumentasjon viktig
Tapsundersøkelser er viktige både for
forvaltninga og for sauenæringa.
Kunnskap om årsaker til tap, tidspunkt
for tap, hvor i beiteområdet tapene er
størst og hvilke driftsmessige forhold i
besetningene som har betydning for
dødeligheten vil til sammen kunne

gjøre det lettere å sette inn de best til-
passede, forebyggende tiltak. Taps -
undersøkelser vil også gi forvaltningen
kunnskap om reelle og sannsynlige
tapsårsaker i et område, slik at usikker-
heten ved erstatning av dyr omsøkt
som rovviltdrept blir mindre. Videre
kan tallene for «normaltap» fastsettes
mer eksakt. 

Oppfølging beitesesongen 2008
Tapsundersøkelsen gjentas nå i de
samme besetninger denne beitesesong-
en. Selv om resultatene fra tapsunder-
søkelsen i 2007 var entydige, er det
flere grunner til å gjenta studien. For
det første kan variasjoner i rovvilttett-
het mellom år gi store utslag på
 resultatene. For det andre har eieren av
den mest skadeutsatte besetningen gått
til innkjøp av vokterhund som taps-
forebyggende tiltak.  Det blir svært
interessant både å kunne dokumentere
lammetapene og vokterhundens fore-
byggende effekt, samtidig som gaupas
predasjonsaktivitet på sau indirekte vil
bli overvåket. 

Bioforsk ønsker å takke Rovvil t -
nemnda i region 2, Fylkesmannen i
Buskerud, Buskerud fylkeskommune,
Buskerud landbruksselskap og
 stiftelsen Foss Gård for finansieringen
av prosjektet. 

Du kan lese mer om denne og 
andre tapsundersøkelser på
www.viltskadesenter.no

Tekst og foto: 
Inger Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta 

Dette lammet ble dokumentert gaupedrept
av SNO.

Peileansvarlig, Sverre Einar Bråten, i aksjon.

Fig. 2. Tapsårsaker for gjenfunne lam fordelt på beitemåned (N=34). 

Fig.1. Fordeling av dødsårsaker blant radiolam med kjent dødsårsak (N=29).

sak. Det ble også dokumentert at
gaupa drepte lam jevnt gjennom hele
beitesesongen.  Gaupe har gjort skade i
dette området også tidligere sesonger,
så resultatene kom ikke som en over-
raskelse. Det var likevel noe uventet at
sjukdom og ulykker ikke utgjorde en
større del av totalbildet. 
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Tapsundersøkelser på lam ved
hjelp av mortalitetssendere
(dødsvarslere) har blitt gjennom-
ført en rekke steder i landet de
senere år. Disse har gitt god
kunnskap om årsakene til og
tidspunktene for lammetap i de
ulike forsøksområdene de
 spesifikke år. 

Denne undersøkelsen kartlegger døds-
årsakene blant lam på Tjongsfjord-
halvøya i Rødøy/Meløy kommuner
2006. Samtidig ble det foretatt en
 vurdering av beitekapasiteten i
 området.

Bakgrunn
På Tjongsfjord-halvøya har lamme ta-
pene på beite ligget over 20 % i flere
besetninger de seinere år. Kun et fåtall
av kadavrene har blitt funnet og man
vet lite om dødsårsakene og fordeling-
en av disse. Målet med denne under sø-
kelsen var å dokumentere taps årsakene
hos lam ved bruk av dødsvarslere. I til-
legg ønsket man å gjøre en vegetasjons-
kartlegging i området for å kunne vur-
dere om dyretallet på utmarksbeitet
var tilpasset beite tilgangen (beitekapa-
sitet).

Metoder
Før slipp på utmarksbeite ble 272 lam

tilhørende seks besetninger påmontert
radiosendere. Det ble peilet daglig i
beiteområdet fra utslipp i begynnelsen
av juni og frem til midten av oktober.
Beiteområdet var ca. 16 km2 stort med
veinett rundt store deler av arealet. Til
sammen beitet det over 1.000 søyer og
lam, samt noe storfe, i forsøksområdet.

Kadaverfunn ble undersøkt av rov-
viltkontakt fra Statens naturoppsyn.
Dersom dødsårsak ikke var doku men-
tert/antatt forårsaket av rovvilt eller
åpenbar ulykke ble kadaveret sendt til
Veterinærinstituttet i Harstad for
obduksjon. Diverse besetningsdata ble
registrert for eventuelt å kunne relatere
tapene på beite til drifts messige for-
hold. Leverprøver og  blodprøver fra et
utvalg av dyrene ble analysert for hhv.
jernstatus og sporstoffstatus (Se, Cu,
Co). Vegetasjons kartlegging av beite-
området ble foretatt 07.09.06 og beite-
områdets bære evne ble vurdert.

Tapårsaker
I løpet av beitesesongen mistet de seks
forsøksbesetningene til sammen 62
radiomerkede lam (22,8 %). Totalt ble
53 av lammekadavrene gjenfunnet, og
det var mulig å dokumentere døds årsa-
ken på bare 25 av disse. Av lam med
kjent dødsårsak døde ti lam (40 %) av
sjukdom, 13 (52 %) ble tatt av rødrev
og to (8 %) omkom i fall ulykker (fig.
1). 

Fredet rovvilt ble ikke dokumentert

som dødsårsak denne sesongen, men
fordi en stor andel lam hadde ukjent
dødsårsak kan man heller ikke ute luk-
ke at predasjon fra jerv, gaupe og/eller
kongeørn kan ha vært årsak til en min-
dre andel av tapene. 

Av sykdom var koksidiose, alveld og
sporstoffmangel hovedårsakene til
 lammedød. Leverprøver avdekket
 kopper- og koboltmangel, hovedsakelig
i én besetning, og selenmangel eller
marginalt selennivå hos lam fra alle
besetningene. Årsaken til at så mange
kadavre havnet i kategorien «ukjent
dødsårsak» var intens omsetning av
kadaver, slik at man i mange tilfeller
fant kadaveret for seint til å kunne
dokumentere dødsårsak.

Sammensatte tapsårsaker
Flere av de revedrepte lammene hadde
koksidiose mens andre hadde margi na-
le selenverdier. Dette kan ha medført at
lammene var svekket når de ble angre-
pet av rødrev. Kombinasjonen koksidi-
ose og sporstoffmangel ble også påvist
hos flere lam, og i lag kan dette ha gitt
fatale konsekvenser. 

Åsteder for tap
Flesteparten av de revedrepte lammene
ble funnet nordøst i beiteområdet, hvor
i hovedsak besetning 1, 2 og 6 beitet. De
fleste sjukdomstilfellene, særlig alveld
og kopper/koboltmangel, ble dokumen-
tert i den sørøstlige delen av beitet, hvor
mange dyr fra besetning 5 beitet. 

Tidspunkter for tap
De to ulykkestilfellene skjedde i juni.
Sjukdom som dødsårsak ble ikke
 registrert etter juli måned, mens
 revedrepte lam ble funnet gjennom
hele beiteperioden (fig 2). Det siste
revedrepte lammet ble funnet den 
18.9 og veide over 35 kilo. Ytterligere
tre lam som ble tatt av rødrev veide
over 20 kilo.

Driftsrelaterte faktorer

Tapsundersøkelse i Tjongsfjord 2006: 

Rødrev større synder
enn man hadde trodd! 

Figur 1. Fordeling av dødsårsaker blant lam med kjent dødsårsak (N=25).
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Lam dokumentert drept av rødrev (foto: G. Andersen).

Lam som overlevde beitesesongen
hadde høgere slippvekt enn lam som
omkom (p<0,001), mens det ikke var
forskjeller i fødselsvekt eller tilvekst fra
fødsel til slipp mellom overlevende og
omkomne (tab. 1). Dødeligheten var
lavere hos lam med eldre mødre enn
for lam under gimrer (p<0,05). Kjønn
og kullstørrelse hadde ingen signifikant
betydning på lammedødeligheten. 

Kopper- og koboltmangel ble
 dokumentert kun blant lam i besetning
5. En kan ikke ut fra dette konkludere
med at det er en generell mangel i
utmarksbeitet. Det er mest trolig at
denne besetningen har kopper-/kobolt-
mangel på innmarksskiftene sine.

Beitekartlegging
Lammetilveksten på utmarksbeitet
varierte fra 191 til 242 g/dag mellom
besetningene. Generelt må dette
 karakteriseres som relativt dårlig til-
vekst. Ut fra vegetasjonskartleggingen
ble 4.000 dekar klassifisert som godt
beite, 10.400 dekar som mindre godt
og 1.600 dekar som stein, steinblokker
og vatn. 

I områder med godt beite var vege-
tasjonen i stor grad nedbeitet. Andre
steder var vegetasjonen svakt beitet. Ut
fra gitte normer for dyretetthet på
ulike vegetasjonstyper er det tilrådelig
med et øvre dyretall på 750 sauer, der-
som en ønsker å sikre bedre tilvekst på
lammene og ha sikkerhet for at dyra
finner beiteplanter også i somre med
dårligere vekstforhold. Med over 1.000
sau og lam på beite innenfor utmarks-
gjerdet på Tjongsfjord-halvøya, må
årsaken til dårlig tilvekst i all hovedsak
knyttes til for mange beitedyr i forhold
til beitekapasiteten. I tillegg kommer
problemene med koksidiose og spor-
stoffmangel, som også bidrar til lave
tilveksttall. Dette led spesielt besetning
5 under, som hadde meget god tilvekst
på lammene inne, men som totalt sett
fikk et svakt resultat pga. lav tilvekst og
høg dødelighet på utmarksbeitet.

Forebyggende tiltak
Det anbefales at det utarbeides en plan
for gjennomføring av tapsreduserende
og tilvekstfremmende tiltak i beitelaget.
Skjøtsel av beitene, tilpassing av dyre tal-
let til beitekapasiteten og uttak av
rødrev er sentrale tiltak. Sporstoff- og
koksidioseproblemet må håndteres i
nært samarbeid med veterinærtjenesten. 

Konklusjon

Tabell 1. Fødselsvekt og tilvekst fra fødsel til slipp for lam som overlevde
 beitesesongen og lam som omkom.

Levende Døde Signifikans-nivå

Fødselsvekt (kg) 5,0 4,8 Ns

Slippvekt (kg) 12,4 11,7 p<0,05

Tilvekst fra fødsel til slipp (g/dag) 361 374 Ns

Rødrev og sjukdom var de domine-
rende årsaker til tap av lam i forsøksbe-
setningene på Tjongsfjord-halvøya bei-
tesesongen 2006. Lammetilveksten på
sommerbeite var generelt lav, bl.a.
grunnet koksidiose, sporstoffmangel og
overbeiting. 

Les mer om denne og andre tapsunder-
søkelser på  www.viltskadesenter.no

Inger Hansen og 
Svein Morten Eilertsen

Bioforsk Nord Tjøtta

STREKKMETALL TIL SAU
Norsk kvalitet, galvanisert

Beste kvalitet, til beste priser!

4355 Kvernaland - Tlf. 51 48 55 62 - Fax. 51 48 77 94

Platetykkelse: 3,0 + 3,5 eller 4,5 mm
Hullåpning: 15 x 38, 17 x 38 eller 19 x 40 mm
Platelengder på lager: 160 – 300 cm

Vi leverer:
Løse plater, (til deg som har trevirke selv)
Som byggesett, (vi lev. imp. plank, m/festemidler)

Sveiset på stålrammer, (med 3,5 mm plater)

Vi sender over hele landet, på billigste måte.
(leverer selv i Sør-/Vest-Norge, med egen bil)
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Ellen og Anders Svarstad i
Leirfjord i Nordland har valgt
utradisjonelt golvmateriale i sitt
nye sauefjøs. Vanskelig tilgang på
strø gjorde at talleløsning ikke var
aktuelt. Tidligere erfaringer med
strekkmetall var avgjørende for at
valget falt på komposittgulv. 

Kompositt er kanskje best kjent
som det materiale som  brukes i
dyre sykkelrammer - men nå altså
som fjøsgulv.

- Etter 15 år med både melkeproduk-
sjon og sau og tungvinte husløsninger
bestemte vi oss for å satse mer på sau

og begynte å planlegge et helt nytt
sauefjøs, sier Ellen Svarstad.

Ellen og Anders Svarstad forteller at
etter mange runder falt avgjørelsen på
å bygge kaldfjøs med full kjeller for 200
vinterfôra sau. Ikke den billigste
 løsningen, men de ønsker å ha det mest
mulig lettvint og et godt arbeidsmiljø,
samtidig som dyrene skal ha det bra. 
At det skal være mulig for etterkom-
merne å gjøre om bygget for annet
husdyrhold, for eksempel til slaktegris,
hadde også betydning for valg av hus-
løsning. 

- Med dagens rovdyrpolitikk vet en
ikke sikkert hvor lenge en kan drive
med sau. Hittil har vi vært skånet mot
de store rovdyrene i fjellbeiteområdet

vårt. Men rovdyr finnes lenger inne i
kommunen - ikke så langt unna. Vi
frykter derfor at det bare kan være et
tidsspørsmål før de etablerer seg også
her, sier ekteparet Svarstad.

Valget falt på kompositt
De forteller at de brukte mye tid under
byggeprosessen på å diskutere alterna-
tive gulvløsninger. Verken strekkmetall
eller talle var de særlig lystne på, etter å
ha veid fordeler og ulemper med begge
gulvtypene. Plastrister var heller ikke
aktuelt. De forteller at grunnen til at de
lette etter et godt alternativ til strekk-
metallgulv var at de vurderer det som
sannsynlig at strekkmetall om noen år
kan bli forbudt som liggeunderlag for
sau. 

- Vi hadde lest i lokalavisa om et
firma som importerte komposittrister
til bruk til gangareal på oljeplattformer
og i industribygg. De reklamerte med
at kompositt hadde nærmest ubegren-
sede bruksområder, var sterkt som stål
og omtrent uslitelig. Det hørtes jo
utrolig flott ut og vi fant ut at kanskje
det kunne være mulig å få laget et
 spaltegulv tilsvarende de gamle tre spal-
tene vi hadde i gamle dager,  forteller
sauebøndene i Leirfjord som hadde
distriktsveterinæren og en  saueforsker
fra Bioforsk Tjøtta med på råd for å
diskutere dette.

Ellen og Anders ble etter hvert
 veldig tent på ideen med kompositt
som gulvmateriale. Det endte til slutt
med at de bestilte komposittgolv til 
¾-deler av fjøset. For at Bioforsk skulle
få muligheter til å gjøre forsøk for å se
hva dyra foretrakk å ligge på, vurdere
klauvslitasje med mer, valgte de å legge
strekkmetall på resten. Så langt er det
ikke blitt gitt midler til å gjennomføre
forsøket, men det vil bli søkt igjen.

Kompositt – ikke 
bare til dyre sykler
- Nå også som liggeunderlag for sau

- Kompositt er svært enkelt å bruke som byggemateriale, siden det kan skjæres med vanlig
sag. Det er også et «varmt» underlag sammenlignet med strekkmetall. Etter 2 år kan vi nå
med sikkerhet si at det er et meget godt gulvalternativ som flere bør vurdere, sier Anders
Svarstad. (Foto: Oddvar Ulvang) Fortsetter side 32.



HVER UKE FORHINDRER VI EN BRANNKATASTROFE

- kontakt oss nå på www.eloshop.no eller 72 42 49 00
Elotec garanterer reservedelslager i 10 år.

RASK DETEKSJON

BEST I TESTSVÆRT PRISGUNSTIG

HAR BRANNVESENET LANG VEI TIL DIN GÅRD?

HMS-lovene og tilhørende forskrifter fastslår at det er du som bonde som 
har ansvar for at det ikke oppstår skader, ulykker eller brann.

Brannvarslingsanlegg er helt nødvendig for å oppdage brann tidlig nok til 
å slukke selv.

Mattilsynet er tilsynsmyndighet, og har med hjemmel i dyrevernlovens §25 
rett til å gjennomføre tiltak på bondens regning dersom bonden ikke retter 
seg etter pålegg fra tilsynet.

Landbrukets brannvernkomité er et samarbeidsforum som jobber for å re-
dusere branner i landbruket - fortsatt brenner det 1 gårdsbruk i uka! 

Landbrukets brannvernkomité har bidratt til å gjøre norsk landbruk mer 
konkurransedyktig – 60 % av bruk med drift er nå sikra, og verdier for mer 
enn 1,8 MRD er spart på grunn av alarmanlegg!

Vi hjelper deg med å komme etter!
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- Komposittgulvet kunne vi få i flere
farger, men vi valgte hvitt for at det
skal være lett å observere blod og slim
under lamminga, forteller de.

Flyttet inn i desember 2006
I desember 2006 var fjøsen såpass
 ferdig at de fikk sette inn dyra og
kunne ta det nye gulvet i bruk. 

- Vi var lenge spente på hvordan
gulvet ville fungere - om møkka ville
sette seg fast eller om den ville bli
 tråkket ned gjennom spalteåpningene.
Vi har fôret mest med rundballer, men
også med en god del høy. Gulvet har
fungert veldig bra med begge grov fôrs-
laga, sier Ellen og Anders Svarstad. 

Spaltene er behandlet med et
 anti sklibelegg slik at det ikke er glatt å
gå på. Samtidig slites klauvene akkurat
passe. 

- Under lamminga, når vi deler av
for søyer med lam, kan det legge seg
litt møkk rundt kantene i bingen, men
det gjør det jo på strekkmetallet også.
Gulvet blir rengjort med høytrykks spy-
ler på vanlig måte, og møkka  slipper
lett etter å ha blitt bløtgjort på for-
hånd, forteller ekteparet.

Trivelig arbeidsplass
- Det er en fryd å jobbe i nyfjøset,
 spesielt under lamminga. Lyst og trive-
lig og slett ikke så kaldt om vinteren
som vi trodde en kaldfjøs skulle bli,
framholder Ellen. 

Istedenfor vinduer har Ellen og
Anders brukt netting som dagslyset
kan komme inn gjennom. Også det
fungerer helt fint. Ellers er vannfor sy-
ninga ordnet med drikkenipler med
varmekabel, slik at ikke vannet fryser i
den kaldeste perioden. Fôret kjører de
inn med hjulgrabb fra fôrsentralen,
noe de mener er både raskt og lettvint. 

- Nå har vi endelig fått alle dyra
under samme fjøstak og har et stort,
fint vaktrom/kontor som er veldig greit
å ha i forbindelse med lamminga, sier
Ellen fornøyd. 

Lønnsomt sett over tid
Ellen og Anders har investert 200.000
kroner i det nye komposittgulvet. Det
er dobbelt så mye som de ville ha
 måttet ut med om de hadde valgt et
tradisjonelt strekkmetallgulv. Gulvet er
produsert i USA.

- Vi tror likevel at denne merkostna-
den gulvet har gitt oss vil svare seg på
sikt. Vi håper på mindre helse problem

og dermed høyere produksjon pr. søye
når dyra trives bedre. Dette, sammen
med lengre levetid for gulvet, bør gi
pluss i regnskapet, sier Anders Svarstad.

Ekteparet opplyser at de gjerne gir
råd til andre som vurderer ulike gulvløs-
ninger for sau. 

- Vi har fått telefoner stort sett fra
Nord-Norge, men folk fra sør har også
begynt å ringe. Forskerne ved UMB
(Landbrukshøyskolen) ble helt
 himmelfalne da de hørte om
 kompo sittgulvet vårt, forteller Anders
Svarstad.

Rekrutteringen er sikret
Ellen og Anders har tre voksne barn
(Ragnhild 28, Ingebjørg 26 og Eirik 19)
som alle har vært med på gårdsarbeid
opp gjennom årene. Under lammingen
har de vært med og tatt sine vakter fra
de begynte på skolen, også nå som de
er voksne stiller de gjerne opp når de
har fri fra sitt eget arbeid. 

Neste generasjon, barnebarnet Mille
Mathea (snart 2 år), var også i full
sving i fjøset under lamminga i år. Det
heter jo at man må tidlig krøkes som
god krok skal bli.

- Det er godt med selskap og hjelp i
arbeidet når det er på det travleste, sier
den fornøyde bestemora.  

Av Arne Flatebø

Kompositt
Kompositter er fiberarmerte plastpro-
dukter. Produktene kjennetegnes i
 første rekke av høy styrke kombinert
med lav vekt. Glassfiber og karbon fi-
ber er de viktigste armeringsmateria-
lene for fremstilling av slike produkter,
men aramidfiber anvendes også.
Plastmaterialer som benyttes i kompo-
sittløsninger er herdeplast og termo-
plast. Ved å kombinere armeringsma-
terialer og plastmaterialer oppnås et
stort antall kombinasjonsmuligheter
og avanserte løsninger kan utvikles.

Produktfordeler med kompositt mate-
rialer:
- Høy styrke 
- Lav vekt 
- Korrosjonsbestandig/ 

vedlikeholdsfritt 
- Termisk og elektrisk isolerende

(glassfiber) 
- Lav utvidelseskoeffisient 
- Store designmuligheter

Ellen og Anders Svarstad framfor nyfjøset.
(Foto: Oddvar Ulvang)

Man må tidlig krøkes som god krok skal
bli. (Foto: privat)



Fakta om  
sjukdommen
Fotråte hos sau er en smittsom infeksjons-
sjukdom i klauv og klauvspalte. 

Sjukdommen skyldes bakterien  
Dichelobacter nodosus i samspill  
med bakterien Fusobacterium  
necrophorum 

Dichelobacter nodosus finnes kun 
i smittede besetninger. Bakterien 
overlever i klauvene hos smittede 
dyr, også hos dyr som ikke har 
symptomer 

Fusobacterium necrophorum 
finnes ”over alt” i jord og møkk

Et fuktig og urent miljø disponerer for 
sjukdommen. 

I tilfellene som hittil er oppdaget i 
Norge har symptomene først og fremst 
forekommet høst, vinter og vår.

Fotråte fører til alvorlige skader i  
klauvene, halthet og redusert  
dyrevelferd.

Halthet og smerter fører også til  
redusert fôropptak og nedsatt  
produksjon.

Der fotråte får etablere seg medfører 
sjukdommen økt arbeidsinnsats  
og kostnader for å holde sjukdommen 
i sjakk.

•

•

Smittsom klauvsjuke  
- fotråte hos sau

Når skal man mistenke fotråte?
Halthet på flere dyr i flokken 

Halthet på flere bein (ikke alltid – kan være vanskelig å se) 

Forandringer i begge/flere klauver  (ikke alltid) 

Forandringer i klauvspalten som minner om fotråte 

Forandringer i klauvene som minner om fotråte: akutte (eks. løsning 

av såle/klauvvegg) eller kroniske (eks. unormal klauvfasong)

Alle punktene må ikke være til stede for at man skal mistenke fotråte

Det kan  være store variasjoner i symptomer fra dyr til dyr

Alvorlighetsgraden og antall sjuke dyr kan variere mye fra besetning 

til besetning

Symptomene kan også variere mellom årstider, avhengig av 

miljøforhold m.m.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fotråte er smertefullt. Det er vanlig å se dyr som står på framknærne for å avlaste 
klauvene.
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Fakta om fotråte :

Fotråte begynner vanligvis med en betennelse i huden i klauvspalten. Huden 
blir gjerne fuktig, rødlig og hårløs. Ofte kan man også se et lyst belegg i klauv-
spalten. Det kan i mange tilfeller også kjennes en karakteristisk vond lukt.

Infeksjonen kan spre seg videre inn under klauvkapselen, og klauvkapselen kan 
løsne i større eller mindre grad. Løsningen begynner på innsiden av klauven, inn 
mot klauvspalten. 

Skade og løsning av hornvevet i sålen på 
begge klauvene. Normalt skal klauvene 
ha en glatt og jevn overflate.

Betennelse i klauvspalten og under 
klauvkapselen.

Diagnosen stilles på grunnlag av: 

Kliniske symptomer
Prøvetaking og påvisning av 
Dichelobacter nodosus

Påvisning av bakterien krever 
spesialundersøkelser: 

Laboratoriet skal derfor 
kontaktes på forhånd!

•
•

•

Prøver tas fra ferske forandringer i 
huden i klauvspalten. 

Hvordan stilles 
diagnosen?

Begynnende løsning av klauvkapselen.
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Klauven til høyre på bildet har en unormalt kort og butt fasong p.g.a.  
forstyrrelser i hornveksten.

Løsningen kan fortsette under sålen og etter hvert også langs ytterveggen.  
I alvorlige tilfeller kan hele klauvkapselen løsne og falle av.

Infeksjonen fører til at veksten av hornet i klauven forstyrres. Klauvene kan da 
etter hvert få en unormal fasong. En del dyr forblir kronisk infiserte med Dichelo-
bacter nodosus. Hos disse dyra kan bakterien overleve i klauvene i årevis. Slike 
dyr er en viktig smittekilde.

Tiltak mot  
sjukdommen
Tiltak mot fotråte må skje på 
flokknivå, man blir ikke kvitt 
sjukdommen bare gjennom 
behandling av enkeltdyr. 

Tiltakene består av en 
 kombinasjon av:

Fotbad med sinksulfat
Antibiotikabehandling
Utslakting av kronisk  
infiserte dyr 

Tiltakene bør bare gjennomføres  
i forbindelse med påvist smitte  
og/eller som ledd i en systematisk 
bekjempelse av sjukdommen i  
samråd med praktiserende 
veterinær og Mattilsynet.

•
•
•

Systematisk undersøkelse av alle  
klauver som ledd i bekjempelse  
av fotråte.

Fotbad med sinksulfat.  
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Fotråte hos sau er en meldepliktig sjukdom,  
ved mistanke om fotråte skal praktiserende veterinær  

eller Mattilsynet - tlf 06040 - kontaktes !

Hvordan beskytte flokken mot fotråte?

Blanding av dyr fra flere flokker utgjør 
en smitterisiko. 

Alle besøkende bør bruke besetning-
ens eget fottøy og overtrekkstøy eller 
engangsovertrekk. 

Foto: Grethe Ringdal, Lisbeth Hektoen,  
Synnøve Vatn, Embrik Gjengedal og Helen 
Björk Averpil.

Animalia - Helsetjenesten for sau  
e-post: ht.sau@animalia.no 
Postboks 396 Økern, 0513 Oslo  
www.animalia.no/htsau

Generelt: Reduser kontakt med andre flokker så mye som mulig 

Innkjøp av sau fra smittede besetninger utgjør den største risikoen for å få smitten 
inn i besetningen.

Spesielt i forbindelse med fellesbeite  
og transport: 

Ikke opprett nye smittekontakter /beitekontakt 
med nye flokker

Dyr som slippes i felles beiteområder slippes 
flokkvis 

Unngå felles transport av dyr fra ulike flokker 

Hvis samme transportmiddel benyttes til flere 
flokker bør det som minimum skiftes strø mellom 
hver flokk 

Vask og desinfiser transportmidler mellom trans-
port av flokker fra ulike beitelag

Unngå ”opphoping” av dyr fra flere flokker på små 
arealer under sanking og skilling 

Dersom saltstein brukes bør disse plasseres på 
fjell/steingrunn. Bruk mange steiner for å unngå 
stor dyretetthet

Dyr med halthet eller forandringer i klauvene skal 
ikke slippes på fellesbeite.

•

•

•

•

•

•

•

•

Tett kontakt med dyr fra smittede 
besetninger, for eksempel i værringer, 
på transport, i samlekveer o.l., medfører 
også en betydelig smitterisiko.
 
Smitten kan også overføres mellom  
besetninger med skittent fottøy og 
utstyr.

Geit og storfe kan også ha infeksjoner 
med D. nodosus i klauvene. Andre arter 
kan være passive bærere av smitten. 
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Nytten av PDA og RFID-leser
Ser du mulighetene med de nye
elektroniske øremerkene (RFID)?
Resultatet fra en spørre undersø-
kelse om bruk av PDA 
og RFID-lesere gir et lite inn-
blikk i hvordan medlemmene 
i Saue kontrollen stiller seg til
den nye teknologien som er
 kommet. 

I vår gjennomførte Sauekontrollen en
uformell spørreundersøkelse blant sine
medlemmer for å få et inntrykk av
hvordan de stiller seg til bruk av PDA
(Personlig DataAssistent) og elektro-
nisk lesing av RFID (RadioFrekvens -
IDentifikasjon). Undersøkelsen ble
sendt ut til alle medlemmer i kontrol-
len som har e-post. Det kom inn 164
svar, dvs. ca 8 % av de som ble spurt.
En har dermed fått et lite innblikk i
hva saueprodusentene tenker i forhold
til RFID-lesing og PDA. 

Dessverre hadde bare 73 % av de
som svarte oppgitt antall vinterfôra
sau. 8 % har RFID-leser fra Os
Husdyrmerkefabrikk. Hele 65 % ser
nytte av en PDA i sin produksjon. 12
% vet ikke, mens 20 % ser ikke nytte-
verdi av PDA i sin drift. Prosentvis
 fordeling av svara i forhold til beset-
ningsstørrelse var slik figuren viser.
Som  forventet er prosentvis antall som
ser nytte av PDA økende med økende
besetningsstørrelse.

Ulike kategorier av RFID-lesere
Det ble også stilt spørsmål i under sø-
kelsen for å få inntrykk av betalingsvil-
lighet blant produsentene. Forståelig
nok ønsker de fleste å betale minst
mulig. Ny teknologi koster imidlertid
både på hardware- og softwaresiden.
Det er også slik at økende funksjona-
litet gir økende pris. Man kan kategori-
sere RFID-lesere i tre.

Første kategori er rene lesere, enten
plate- eller stavlesere. Både plateleseren
og stavleseren kan f.eks. overføre dyrets
ID til en elektronisk vekt. Noen stav le-
sere kan lagre ID på flere dyr slik at en
kan benytte denne oppsamlingen av ID
til noe fornuftig, for eksempel finne ut
om et individ mangler. 

I neste kategori finner vi RFID-leser
som kan programmeres og har litt mer
plass til lagring av data. Den hånd hold-
te leseren fra Os Husdyrmerke fabrikk
er slik. Brukergrensesnittet er enkelt,
men det er ikke mulig å vise gode lister
og rapporter o.l.

Den tredje kategorien er PDAer
med RFID-lesere. Slike finnes i noen
forskjellige utgaver med ulik pris,
 størrelse, robusthet, kommunikasjons-
muligheter og lignende. En PDA kan
også være en mobiltelefon. Grense -
snittet i dag er vanligvis Windows
Mobile. Dette gir mye større mulighe-
ter med hensyn til funksjonalitet og
sammensetninger av data.

Det er ikke mulig å gi noen generell
anbefaling om hvilken type RFID-
leser en skal satse på. Dette vil være
avhengig av behov og hvordan og hvor
mye en tenker å bruke en slik enhet.
Prisene varierer fra noen tusen kroner
til  nærmere tjue. Her som ellers; en 
får mer dersom en betaler mer. Hver
enkelt må prøve å finne ut hva som
skal til for å lette arbeidet i sin
 produksjon. Det er viktig å sette seg
inn i hva de ulike produktene tilbyr
før en velger løsning. For noen vil
 ingenting eller den enkleste 
løsningen være nok, mens andre vil ha
glede og nytte av en  avansert PDA

med både RFID-leser og telefon funk-
sjon.

PDA
Animalia har inngått en samarbeids av-
tale med Tempus. Tempus er et norsk
programvarehus med lang  erfaring
med RFID-teknologi. I tillegg til pro-
gramvareutvikling selger og
 supporterer de PDAer som leser RFID-
merker. Formålet med samarbeidet er
at det skal utvikles PDA-programvare.
Tempus skal programmere og selge
PDAer som kan kommunisere mot
Sauekontrollen Web. I og med at
Animalia ikke har kompetanse eller
ressurser til denne typen program va-
reutvikling er vi godt fornøyd med
avtalen. Planen er å ha en enkel pilot til
test i løpet av høsten. Mer om Tempus
og PDAene de tenker å utvikle
 programvare til finner du på
http://tempus.no/Sauemerking.html

RFID-leser
Animalia samarbeider med Biocontrol
som står bak den håndholdte RFID-
leseren som Os Husdyrmerkefabrikk
selger. Biocontrol arbeider nå med å
lage programvare til lesestaven slik at
data kan overføres fra leseren til
Sauekontrollen. 

Av Stine Løvik og Solfrid Tjærandsen

Fig. Fordeling av svara fra undersøkelsen



38 • Sau og Geit nr. 4/2008

Lønnsomheten i saueholdet ville
kunne økes ikke ubetydelig om
sauebøndene ble mer profesjo nel-
le. For ofte preges mange saue-
bønders drift av diffuse mål og
uklare forestillinger om målopp-
nåelse. 

Som langt de fleste i næringen har
observert, er lønnsomheten i saue hol-
det forholdsvis presset. For det første lå
vederlaget for et årsverk (ca. 1.800
timer) før 2008, på ca. 1/2 av den
gjennomsnittlige lønnsmottakers
 brutto årsinntekt (kr 168.000,- for refe-
ransebruket med 129 vinterfôrede
søyer (v.f.s.) i 2007). For det andre
 varierer lønnsomheten fra sauebonde
til sauebonde enormt. Eksempelvis er
variasjoner i dekningsbidrag (DB) pr.
v.f.s. fra litt over kr 0,- til over kr 2000,-,
ikke uvanlig mellom sauebønder selv i

samme grend. Sett bort fra tilfeldige
individuelle negative årsvariasjoner,
tyder dette på at innsatsen fra den
enkelte sauebonde betyr langt mer for
den enkeltes økonomi i produksjonen
enn variasjoner i de årlige jordbruks-
forhandlingene. Jordbruks oppgjøret
har de fleste av oss liten innflytelse
over, så denne artikkelserien vil frem-
over rette fokuset på profesjonalisering
i lammekjøttproduksjonen. 

Ta grep
Min påstand er som følger: For mange
sauebønder styrer ikke etter mål – de
styrer etter kalenderen! Man ser på
kalenderen og bestemmer seg for hva
som skal gjøres til enhver tid. Fôringen
(forholdet mellom bruk av grovfôr og
kraftfôr) gjennom vinteren bestemmes
av kalenderen frem mot lamming.
Slåtten bestemmes av kalenderen og
sankingen bestemmes av kalenderen.

Dette må ikke forståes som grunn leg-
gende feil. Ofte ligger historiske erfa-
ringer til grunn for slike valg.
Eksempelvis kan man ha erfart at slått
rundt en bestemt dato i snitt gir bruk-
bart grovfôr. Skal lønnsomheten øke,
må vi likevel bort fra kalenderstyring.
Vi vil ha ut mest mulig av det maksi-
male hvert år.

Motivasjonen for å drive med sau
varierer stort mellom sauebønder.
Neppe noen gjør dette for å tjene mest
mulig – da er man i tilfelle i feil
 bransje. Dette må likevel ikke bli en
unnskyldning for å slurve med
 faktorene som påvirker lønnsomheten.
Med mindre man har sau utelukkende
som hobby, helt uten økonomisk
betydning, må bedre drift jages hele
tiden – vi må bli mer profesjonelle!

Hvordan måle lønnsomhet
Det finnes mange måter å måle lønn-
somhet på i saueholdet. Den vanligste
er dekningsbidragskalkyler. DB er for-
holdsvis ukomplisert å forstå og skaffe
seg oversikt over, og er hendig for
sammenlikning mellom sauebruk.
Ulempen med DB er at det gir
 begrenset med informasjon. Selv med
et høyt DB (inntektene kan være store i
forhold til de variable kostnadene), kan
lønnsomheten på et sauebruk  likevel
være svært lav dersom bonden har
overinvestert i maskiner (faste kostna-
der).

En annen variant er å ta utgangs-
punkt i overskuddet. Overskudd skal
her forståes som potten som blir igjen
etter DB, faste kostnader og avskriv-
ninger i takt med faktisk slitasje på
bygg og maskiner. Overskuddet har
den svakhet at den sier for lite om hva
bonden faktisk har igjen å leve av. 

I dag er det vanlig for sauebønder å
ha gjeld forankret i gården (eiendom,
besetning, maskiner). Betjening av

Målstyring i saueholdet:

Mer profesjonelle saue-
bønder – økt lønnsomhet!

Fortsetter side 40.
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Nå er det enklere for deg å få full 
oversikt over sauebesetningen!
Ny teknologi åpner for forenkling og
effektivisering  i saueholdet. RFID-
(elektroniske) merker kan gjøre
 registrering sikrere når dyr skal ut på
beite og hjem igjen. Bruk av vekt med
RFID-leser eller  lesestav gjør veiing
raskere og mye sikrere. Tomannsjobb
blir enmanns. Alle har vel opplevd å
veie eller få hjem et dyr man allerede
har registrert, på grunn av feillesing av
nummer. Små håndholdte datamaskiner
(PDA eller mobiltelefoner) kan brukes i
stedet for papir og blyant. De tar liten
plass og er enkle å bruke. Her er opp-
lys ningene også søkbare, og de kan
enkelt overføres til PC-program.

Noen eksempler på hvordan du kan
 forenkle registreringsarbeidet i sauehol-
det etter at de elektroniske øremerkene
(RFID) er kommet:

Ved for eksempel veiing kan du
bruke PDA’en eller en lesestav til å lese
ørenummeret, og deretter taste inn
vekta. Bruker du elektronisk vekt regis-
trerer den begge deler automatisk. Data

  syn k roniseres så enkelt inn i Led-Sau,
og du unngår tasting.

Ved slipping og samling leser du øre-
nummeret ved hjelp av PDA eller lese s-
tav, og feilskriving unngås (ingen
 skriving).

Ved beitetilsyn kan PDA med innlagt
Mini-LedSau, brukes for å slå opp den
enkelte sau. Her kan du registrere «sett
sau», «død» og skrive i dagbok. Disse
kan så synkroniseres med Led-Sau når
du kommer hjem. 

Led-Sau er bygd for å ta i bruk den
nye teknologien. De som står bak dette
saueprogrammet har hele tiden vært
opptatt av å være i forkant av utvikling-
en.

For brukere av Led-Sau har registre-
ring ved hjelp av PDA  vært i bruk et
par år allerede. De som har tatt den i
bruk sier det er en revolusjon når det
gjelder registrering av opplysninger, og
de kan ikke tenke seg å gå tilbake til
vanlig registrering.

De nye radiobjellene, i kombinasjon

med RFID-merkene,  forteller hvor
sauene befinner seg til enhver tid. Du
starter bare opp Led-Sau, klikker på
menyen «Radiobjelle», og programmet
viser deg på kart hvor de forskjellige
sauene er. Dette vises på skjermkartet
ved hjelp av ørenummeret på sauen, og
viser samtidig hvor sauen har vært i
forkant av dagens posisjon. Ved hjelp
av dette systemet vil en kunne regis-
trere uro i flokken, noe som kan indi-
kere eventuell rovdyrplage eller ikke.

En trenger absolutt ikke være med-
lem i sauekontrollen for å ta alt dette i
bruk. Dette kan brukes av alle saue hol-
dere som er opptatt av å forenkle regis-
treringsarbeidet i saueholdet. En får
også god hjelp til å se sammenhenger 
og årsaker. Sending til rådgiver for
sauekontrollmedlemmer.

På tide å legge papir og blyant til
side for å ta i bruk ny teknologi?
Ring 62 34 50 05 for flere opplysninger,
eller gå til www.lindholtdata.no og 
les mer.

Trilling
- og for liten til å slaktes

w
w
w
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m
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www.norgesfor.no

For å få full fart på tilveksten er det aktuelt 
med appetittfôring på kraftfôr ved siden av godt
grovfôr. Drøv Lam har en sammensetning som
gjør at lammene tåler store kraftfôrmengder.
Blandingen har moderat stivelsesinnhold, høyt
fiberinnhold, god proteinkvalitet og er tilsatt 
buffer. Kraftfôret er kopperfritt.

BONDENS TRYGGE VALG

Drøv Lam får du hos din lokale Norgesfôr-bedrift

i AGROgruppen
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 gjelden må trekkes ut av overskuddet
og vi sitter da forenklet igjen med
netto inntekt. Behovet for størrelsen på
den personlige nettoinntekten varierer
svært fra person til person. Det er ikke
urimelig å hevde at en bonde med
familie (hjemmeværende barn) bør ha
over kr 10.000,- pr. måned til privat-
forbruk, eller helst nærere det dobbelte
om man ønsker et velferdsnivå i nær-
heten av sine medborgere som er
lønnsmottakere. Bidrar saueholdet
med mindre enn det, må resten dekkes
inn av inntekter utenom gården. 

Overskudd pr. time
Da gjeldsgraden varierer svært fra gård
til gård, vil vi fremover benytte «over-
skudd» som lønnsomhetsbegrepet.
Bruken av overskudd er et brukbart
kompromiss der målet er å avdekke
økonomien i egen produksjon og ha
mulighet til å gjøre sammenlikninger
mellom gårder.

Overskudd må likevel brytes ned på
enheter. Intuitivt vil de fleste dele over-
skuddet på antall vinterfôra sauer
(v.f.s.). Dette vil likevel kunne kamu-

flere dårlig utnyttelse av dyrket areal.
Tilsvarende vil overskudd delt på antall
dekar kunne kamuflere svært lav
avdrått på søyene. Det er teoretisk
mulig å leie mer jord og/eller øke
 størrelsen på besetningen uten å øke
overskuddet, dersom driften samtidig
blir dårligere. Den ene faktoren som
har en absolutt begrensing, er arbeids-
tiden til bonden. Døgnet har 24 timer
og normalåret har 8.760 timer uansett
hvordan man snur og vender på det.
Innenfor denne rammen skal man ha
et liv, arbeidstiden inkludert. Det kan
derfor med rimelighet hevdes at målet
må være størst mulig overskudd pr.
arbeidstime for bonden. En bonde som
har 50 v.f.s. skal altså ha samme over-
skudd pr. time som en som har 300
v.f.s. Sistnevnte bør kunne ha en god
årsinntekt fra saueholdet, mens først-
nevnte må akseptere og fylle opp med
inntekt fra lønnsarbeid og/eller andre
produksjoner.

Timevederlag det overordnede
mål
Det bør ikke være dårligere timebetalt

å eie sauen selv enn å være ansatt på en
annens sauegård. Jeg vil derfor hard-
nakket hevde at det langsiktige målet
for enhver sauebonde er å ha et time-
vederlag som er like høyt eller høyere
enn øverste sats for avløsere. 

Da er vi klare til å definere vårt
 viktigste styringsmål: Timevederlaget
på en sauegård skal over tid ligge
 høyere enn topptariffen for avløsere. I
skrivende stund er den kr 136,- pr.
time. Vi skal i kommende numre av
Sau og Geit se nærmere på kritiske valg
den enkelte sauebonde må gjøre for å
nå timevederlagsmålet. For ordens
skyld: Å gå på akkord med dyrevel fer-
den i produksjonen er ikke aktuelt. Det
er med andre ord ingen aktuell strategi
å kutte timeforbruket uforsvarlig mye
for på den måten å sitte igjen med et
høyere vederlag pr. time.

Kom gjerne med synspunkter til: 
dallerud@c2i.net

Dag Høiholt-Vågsnes
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Sørg for korrekt ventilasjon,
unngå trekk og 
fuktighet.

Kontakt din FK i-mek 
      selger for en god 

             handel.

VentilasjonVentilasjon
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Etter nesten 5 år med forbere-
delser, er det en rar følelse vi 40
som arbeider med VM sitter med
om dagen. En følelse av glede,
spenning og forhåpninger. Men
av og til dukker nervøsiteten opp.
Har vi tenkt på alt? Kommer sola
til å skinne? Har vi nok pølser?

Det som gleder oss mest er å snakke
med sauefolk fra Norge og resten av
verden som kommer til Bjerkreim for å
oppleve den folkefesten vi håper vi får
til. At ei lita bygd som Bjerkreim, der
sauetallet er 9 ganger så stort som
 folketallet, blir satt på verdenskartet
når det gjelder sau og saueklipping, er
litt «tøft». Mange småfeorganisasjoner
fra hele verden har lagt opp turer - de
vil oppleve den norske sauenæringa på
nært hold og se hvordan bøndene i
Rogaland har det. 

Landbrukspolitisk stormøte
Programmet er spikret og klart og vil
bli lansert første uka i september. Selv
om VM-konkurransene bare går over
fire dager, vil det likevel skje noe i
Bjerkreim og kommunene rundt hele
uken. Det hele starter med «Ølen
Open» i Ølen kommune 27. september.
Her skal VM-deltakerne sjekke formen
– og ikke minst norsk kvit sau. Mandag
29. september tester vi poli tikerne ett år
før valget, med landbrukspolitisk stor-
møte. Stortings politikere fra alle partier
møtes til debatt i Bjerkreim, der temaet
blir landbruket si fremtid og hva hvert
enkelt parti vil gjøre i sitt valgprogram
for landbruket. Her blir også WTO en
vesentlig del av debatten, som vert leda
av Tom Hetland.  

Tirsdag kveld blir det speedshear-
konkurranse, eller lynklyppings kon-
kurranse som det heter på godt norsk, i
Egersund. I denne konkur ransen er det
bare tida som teller. Lynklypping har

blitt svært populært de siste åra. Her
blir det fart, spenning, svette – og tårer. 

Noe for alle
Selve VM starter torsdag med åpnings-
seremoni i tradisjonell stil med flagg-
borg, korps og underholdning. Så går
det slag i slag med innledende runder i
alle grener torsdag og fredag. Lørdag
blir det NM og søndag blir det semi fi-
naler og finaler i VM. I tillegg vil det
være over 10 ulike musikkband til
stede, egen ullgate med mange spen-
nende ullprodusenter, 110 utstillere,
fylkesmesterskap i gjeterhund, NM i
bløtkaketevling, barneaktiviteter med
blant anna hesteridning, ansiktsmaling
og verksted, matfestival og mye annet.
Det vil være åpent på VM-området
både torsdag, fredag og lørdag kveld. 

Overnatting
Det er fortsatt muligheter for over nat-
ting. Ledige hus og hytter blir lagt ut
kontinuerlig på nettsidene våre. Er det
en større gruppe som trenger overnat-
ting, ber vi dere ta kontakt med VM-
kontoret for tips. Kontakt oss på tlf.
938 18 031 eller post@vm2008.no

Billetter
Det selges billetter til kveldsarrange-
menta på www.billettservice.no eller
ved å ringe 815 33 133. Mange har alle r-
ede sikret seg billett til både Markens
Grøde (mandag, tirsdag og onsdag
kveld), fredag kveld med Åsmund Åmli
band og Irsk stuvning og lørdag kveld
med Postgirobygget. Billettene går unna
- så her er det bare å sikre seg til årets
begivenhet! Dagsbilletter kan kjøpes ved
inngangen. Ellers så er det bare å følge
med på nettsidene våre;
www.vm2008.no for mer informasjon,
sidene oppdateres hele tiden.  

Vi gleder oss! 

Tekst og foto: Elin R. Bell

Klippe-VM 2.-5. oktober:

Ikke lenge igjen før det
braker løs i Bjerkreim

I sommer hadde vi besøk av verdens beste håndklippere, som hadde klippeoppvisninger
under Gladmat-festivalen i Stavanger og på Kløgetvedt-tunet i Bjerkreim. Til høyre: To
ganger verdensmester, Ziewilelle Hans fra Sør-Afrika, og regjerende – og tre ganger
 verdensmester i handklipping, Elliot Ntsombo fra Lesotho.



Aktuelle haustvAktuelle haustvAktuelle haustvAktuelle haustvAktuelle haustvarararararer frer frer frer frer frå Nessemaskin!å Nessemaskin!å Nessemaskin!å Nessemaskin!å Nessemaskin!
Sterke, driftssikre gjerdeapparat med 3 års garanti.

Nettapparat

Batteriapparat med regulerbar slagstyrke!
Kan drives med tørrbatteri eller akkumulatorbatteri med eller uten solcelle.

Secur 130
Slagstyrke 220 - 1300 mJ
Apparat med alle dei nyaste funksjon-
ane.  For middels lange gjerder.
393-613.200, Secur 130, kr 2024,00.
393-613.300, Secur 130 med 6 W sol-
celle, kr 2816,00.

Secur 300
Slagstyrke 500 - 3.000 mJ
Apparat med alle dei nyaste funksjon-
ane.  Spesielt for lange og ekstra lange
gjerder, vanskelege forhold og gjenstri-
dige dyr.
393-613.600, Secur 300, kr 2530,00.
393-613.700, Secur 300 med 25 W sol-
celle, kr 6314,00.

363-441802, Titan gjerdestrolpe.
Totallengde 110 cm, 18 cm jordpigg.
5 feste for tråd, 3 feste for band (2
for 40 mm og 1 for 20 mm).
Nesten"ubrytbar".  Også eigna for
minusgrader.  Kr 13,00.

363-44434, Kvit gjerdestolpe.
Totallengde 109 cm, 15 cm jordpigg.
7 oppheng for tråd og band inntil 13
mm, 2 for 40 mm band.  Kr 14,00.

363-44495, All-Round gjerdestolpe.
Totallengde 108 cm, 15 cm jordpigg.
Tråkkeplate med metallforsterkning.
7 feste for tråd , 2 feste for band
Det nye designet med "hengsle" gjer det
mogeleg å bruke den til støttepåle i vink-
lar, krasse svinger på gjerde o.s.v.
Kr. 18,00.

363-44494, All-round gjerdestolpe.
Totallengde 156 cm.
8 feste for  tråd, 3 feste for band.  For-
øvrig som 44495.
Kr 24,00.

230-10644, Glasfiberarmert orange
gjerdestolpe.
Totallengde 103 cm, 17 cm jordpigg.
Dobbel tråkkeplate.
5 feste for tråd/band.  Kr 18,00.

230-10646, Forlengjar 45 cm som kan
påsetjast på toppen av gjerdestolpen.
Kr 9,00.

Secur gjerdeapparat høyrer til det aller beste i den nye generasjonen med mikroprosessor-kontrollert teknologi, Pulstronic-
teknologi, som gjev doble støyt/impulsar, og som derved gjev endå betre verknad.  Automatisk kontroll av jording og sporing av
spenningstap/lampe lyser raudt.

393-603.900, Clos
2006 - Same apparat
som 2005 men utstyrt
med display som an-
gir om det er tap på
gjerdet.  Kr 2838,00.

393-606.400,
Secur 2000.
For middels lange
gjerder.  Slagstyrke 4
Joule, uttak 2 med
slagstyrke 0,8 Joule.
Kr 1584,00.

393-607.800,
Secur 2005.
For middels lange til
lange gjerder.  Slag-
styrke 6 Joule, uttak 2
med slagstyrke 1 Joule.
Kr 2090,00.

Nyheit!
393-608.800,
Secur 2006.
Same apparat som 2005
men med godt opplyst
display som viser isola-
sjonen på gjerdet.
Kr 2690,00.

393-602.800, Clos 2005 - High
Energy - slagstyrke 6 Joule, som
er den sterkaste slagstyrken du
etter lova kan ha ut frå apparatet.
Dette er apparatet for vanskelege
gjerdeforhold, store flater, mykje
undervokster og vanskelege dyr.
Uttak nr. 2 på 0,4 Joule høver for
ømfintlege dyr.   Kr 1990,00.

393-601.700, Clos 2000
Slagstyrke 4 joule.  Appa-
rat for middels lange gjer-
der.  Kr 1496,00.

Extrableu 9 tråd.
9 fortinn kopartrådar 0,25 mm.
Grøne og blå monofilamenttrådar.
Ein gjerdetråd med usedvanleg god ledeevne for mid-
lertidige eller permanente gjerde, som gjer at den kan
brukast av batteridrevne apparat med liten slagstyrke
over store avstandar.  Brotstyrke 155 - 165 kg.
393-631300, 500 m, kr 562,00.

Extrableu tråd.
6 fortinna kopartrådar 0,25 mm.
Kvite og blå monofilamenttrådar.
Laga spesielt for røff behandling
og større slitasje.
Brotstyrke 155-165 kg.
393-631200, 250m, kr 224,00.
393-631400, 500 m, kr 450,00

Fletta gjerdetråd.  Innerkjerne av særdeles slitesterk
perlon. Ytterkjerne av 12 polyethylentrådar 0,5 mm.
4 rustfrie ståltrådar 0,2 mm og 2 på 0,3 mm.
146-4, Gjerdetråd 4 mm, 200 m, kr 250,00.
146-6, Gjerdetråd 6 mm, 200 m, kr 300,00.
146-8, Gjerdetråd 8 mm, 200 m, kr 500,00.

Gjerdestolpar

Gjerdetråd



Art. nr.: Størrelse Ant. stolper Ant. pigger Pigglengde Pris

148-901, Sauenetting 90 cm  x 50 m, 14 1 17 cm   725,00
148-902, Sauenetting 90 cm  x 50 m, 14 2 17 cm   825,00
148-1061 Geitenetting 106 cm x 50 m, 14 1 17 cm   850,00
148-1062, Geitenetting 106 cm x 50 m, 14 2 17 cm   950,00
148-KOMBI 901 Kombinetting 90 cm   x 50 m, 14 1 17 cm   725,00
148-KOMBI 902 Kombinetting 90 cm   x 50 m, 14 2 17 cm   825,00
148-KOMBI 1051 Kombinetting 105 cm x 50 m, 14 1 17 cm   850,00
148-KOMBI 1052 Kombinetting 105 cm x 50 m, 14 2 17 cm   950,00
148-1452 Nyheit! Viltnetting 145 cm x 50 m, 15 2 17 cm 1580,00
148-1702 Nyheit! Viltnetting 170 cm x 25 m, 11 2 17 cm 1480,00

393-635400, Ruban Bleu, band 12 mm.
Standard gjerdeband, med forsterka
kantar.  5 fortinna kopartrådar 0,25 mm.
Blå filamenttrådar.  Brotstyrke 95-105 kg.
Rullar på 200 m, kr 168,00.

393-636000, Rublanc Renforce, band  10 mm.
Forsterka band, spesielt utvikla for ekstreme
vilkår som sterk vind, sterk plantevekst, lange
gjerde og for lang levetid.
3 fortinna kopartrådar 0,30 mm.
Brotstyrke 95-105 kg.  Rull på 200 m, kr 198,00.

406-WZ300, Blå trommel med sta-
tiv.  Kapasitet 1000 m tråd eller 5-
600 m band.  Stativet har låse-
anordning slik at trommelen ikkje
kan gå rundt når ein heng den
opp.  Kr 200,00.
406-WZ301, Ekstra trommel, kr
135,00

Solid og populær gjerdenetting
Topp kvalitet - rimelege prisar!

Kombinetting med støttespilar!

Den nye gjerdenettingen med innstøypte støttespilar (i tillegg til dei 14 stolpane som nettingen er på) gjer at
nettingen står fint oppreist.  Me leverer den i 90 eller 105 cm høgde med 1 eller 2 piggar på stolpane.
Nyheit!  Viltnetting høgde 145 og 170 cm.  Nettingen har ekstra sterke stolpar med to piggar for å stå stødig.

Vekter i stort utval!
Rimelige klokkevekter for
allsidig bruks.  Krok over og
under, stålkasse med
tydelige tal på kvit skala.
363-29951, 10 kg - 50 g.
363-29952, 25 kg - 100 g.
363-29953, 50 kg - 200 g.
363-29954, 100 kg - 500 g.
Pris kr 195,00.

Elgvekt
363-2994, Rimeleg
“elg-vekt”, kapasitet
250 kg, 1 kg
gradering, kr 900,00.
Marknadens beste
tilbod på ei
kvalitetsvekt!

Salter klokkevekter med glass:
690-010,  10 kg kr    630,00
690-025,  25 kg kr    630,00
690-050,  50 kg kr    630,00
690-100,  100 kg kr    630,00
690-200S, 200 kg kr 3.400,00
690-300S, 300 kg kr 3.400,00
(elgvekt)

Ny elektronisk kassevekt!

Teljeapparat for kontroll av tal dyr, høyballar,
kassar o.s.b. inntil 9999.  Enkel nullstilling.
783-001, Handmodell, kr 100,00.
783-002, Bordmodell, kr 120,00.

Vekta har 2-delte portar som kan styrast frå langsidene på vekta.
Strekkmetall i botnen.  Vinkeljusterbar sidevegg som gjer at vekta kan
brukast både til lam og vaksne sauer.
Elektronikken er behandla med beskyttelseslakk for å tåle miljøet i
fjøsen.  Kapasitet 200 kg med 100 g inndeling.
Indre mål : L 135 cm, B 35 cm, H 80 cm
Ytre mål: L 142 cm, B 70 cm, H 120 cm

Elektronisk kassevekt med enkelt vegehovud.  Kr 12000,00

Elektronisk kassevekt med avansert vegehovud og skanner
for elektroniske øyremerker.  Kr 19.900,00.

Gjerdeband

126-419011, Halsfang, 135 cm, vekt 335 g, kr 205,00.
126-419023, Halsfang, 93 cm, kr 165,00.
126-419035, Beinfang, 95 cm, kr 190,00.
126-419047, Beinfang, 135 cm, kr 220,00.
126-419059, Kombi, 150 cm, kr 305,00.
363-27231, Gjetarkrok i plast, 90 cm, kr 65,00

7 8 0 - 1 0 4 4 5 2 2 0 0 ,
Gjetarkrok i aluminium,
beinfang, for 21 mm
skaft.  Kr 75,00.

Gjetarkrokar

Knarrhults gjetarkrok av aluminium.  Lengre krok og derfor lettare å fange dyret.
371-27.95, lengde 95 cm, kr 244,00.
371-27.125, lengde 125 cm, 261,00.

 011     023     035     047    059      27231   Knarrhults



Klippeutstyr!
888-001, Lister Nova.
Høgeffektiv start-
kondensator med  250W
motor med liten ytre dimen-
sjon, no utprøvd i meir enn
10 år under norske forhold.
Den har Lister sine driv-
anordningar og dobbel iso-
lasjon.  Snor-brytar for inn-
og utkobling av drifta på
klippehovudet.  Bærehand-
tak og kan hengjast overalt
der det er feste, lågt
straumforbruk ved start,
god kjøling av innebygd
vifte, fleksibel drivkabel med

bajonett-lås for Lister Fokus, påsett standard 3"
kniv og kam.  Pris for komplett hengemaskin med
verktøy og ekstra sett kniv/kam kr 8.200,00.

Dei gode gamle!

250-85250, Hauptner
Rapide handklippemaskin
for sau, kr 300,00.

116-2721, Handsaks, den
«gode gamle», beste tyske
kvalitet, med hjartefjør som
gjev god «spenst» over tid,
27,5 cm lang, rett, kr 115,00.
116-2731, Handsaks, bøyd,
elles som 2721, kr 120,00.

Økonom II saueklippemaskin.

... er den endå sterkare saueklippemaskina frå
Tyskland, smalare handtak med innebygd motor på
200W med god vektbalanse som gjev uvanleg lett
handtering under bruk då eigenvekta er berre 1,2 kg.
106-GT494, Økonom saueklippar, kr 3.500,00.
Maskina kan påmonterast klippehovud for storfe.
No kan du få Økonom klippemaskiner, knivar, kammar
og reservedeler frå oss.  Me reparerer maskiner og
sliper knivane slik at du kan få god service til ei kvar
tid på denne framifrå tyske kvalitetsmaskina!

Ny modell!

Klipperevolusjonen frå Sveits!
Heiniger er ein av verdens største
fabrikantar av kvalitets klippeutstyr av alle
slag.  Siste nytt er «Evo» hengeklippe-
maskin som har fylgjande føremunar:
Patentert.  Verdens første profesjonelle
klippemaskin med elektronisk sikkerheits-
brytar.  Sjølvstrammande, servicefrie
kilereimar.  Robust, glasfiberforsterka
deksel som vernar motor, kondensator
og brytar.  300W motor med 3 knivhastig-
heiter etter valg:  2700, 3200 eller 3500.
Lukka og stabil tilkobling av drivkabel.  Lett
snorstart.  Enkel stramming av drivwire.
Går mjukt, er lett og håndterleg.  For pro-
fesjonell bruk.  Enkel service og
vedlikehald.
Evo komplett med Icon handstykke, og
fleksibel drivkabel, kr 10.700,00.

I c o n
k l i p p e -
h a n d s -
tykke, det
n y e ,

revolusjonerande handstykket frå Hei-
niger, svært slank i utforminga, og som
med si tredoble opplagring gjev ein
utruleg roleg vibrasjonslaus gange.  Ut-
vikla i samarbeid med gardbrukarar og
profesjonelle klipparar frå heile verda
og det sveitsiske instituttet for tekno-
logi.  Det kan brukast for alle kjende
kammar og knivar frå andre fabrikantar.
780-721160, m/Pin-drive, kr 3.200,00.
780-721180, m/Worm-drive, kr 3.200,00.

080-001, "Klippolett"- den norske,
mønster-verna, galvaniserte klippe-
krakken.  Sparar ryggen og gjer det
mogeleg å få klipping unna både raskt
og effektivt.  Vert vippa lett ned i eine
enden når sauen skal opp eller ned.
Sauen vert festa med kjetting og krakken
har side-støtter.  Vekt 19 kg.  Kr 2.500,00
+ delfrakt.

Original Heiniger klippebukse.
Klippebukse i slitesterk svart
bomull. Kraftig glidelås, 2 baklom-
mer og splitt i leggen.  Dobbelt
stoff på områder som er mest
utsett for slitasje.
Leverast i livvidde 77,5, til 97,5
med beinlengde 74, 78 og 84 cm.
Pris kr 595,00.

Heiniger ryggvarmar i ull.  Held ryggen varm
og tek til seg svette slik at ein unngår nedkjø-
ling.  Kr 350,00.
270-607025.M, str M
270-607025.L, str L

840-100, Fleece singlett
med lang rygg.  Leverast i
ass. fargar i str. S, M, L ,XL.
Kr 200,00.

840-101, Sommar singlett i
bomull med lang rygg.
Leverast i ass. fargar i str.
S, M, L, XL.  Kr 185,00.

Nyheit!

371-25, Knarrhults varmgalvaniserte
klippekrakk.
Dyra går på klippekrakken når den er ned-
slått.  Krakken vippast enkelt opp til rett
arbeidshøgde.  Ein lyfter bare 25 % av
dyret si vekt.  Krakkhøgde 60 cm.  Ein
låser dyret enkelt fast.  Sidestøttene kan
leggjast ned.  Kr 4500,00 + delfrakt.

Fleire typar mokkasiner, filt eller lær.  Pris frå kr 180,00.

270-607022W, Elastisk belte, bredde 52 mm.
Ender av lær med metallspenne.  Str. S, M, L.
Kr 200,00.

270-607027, Heiniger kampung
i slitesterk filt for oppbevaring
av inntil 30 kammer.  Kr 250,00.

888-900, Oppbevaringsboks i
plast for inntil 75 kniver.  Kr
310,00.

Klippekrakk.

3 8 0 - 2 7 3 2 8 0 ,
Clipper Spray for
desinfeksjon, av-
kjøling og smørjing
av alle slags knivar
og kammar.  400 ml,
kr 59,00.

7 8 0 - 1 0 0 1 4 2 2 0 2 ,
Heiniger kombibørste/
skrape for reingjering
av kniv/kam. Kr
130,00.



000-0090, Godklippen spesial (combi), slipemaskina
som De kan bruka ti l sliping både for
saueklippemaskin- og storfeklippemaskinknivar, kr
4.900,00.
Eit rimelig slipeapparat for knivar og kammar.  Ein
nyttar slipepasta på den spesiallaga slipeskiva.
Apparatet vert levert med 2 stenger slipesmergel.
000-0095, Spesial slipesmergel,ca 1,2 kg, kr 300,00.

Me utfører sliping av knivar og kammar, også for storfe.  Pris kr 35,00 pr. sett.

Heiniger slipepapir, spesialkvalitet
som blir føretrekt av mange fagfolk.
Rondeller i 2 korningar, u/ lim.
780-719011, korning 40, kr 49,00.
780-719012, korning 80, kr 49,00.
780-719013, lim 250 g, kr 84,00.

888-700, Poleringsreim av lær. Breidde 11,5
cm, totallengde 60 cm (15 cm håndreim).
Etter sliping stryk ein tuppane på kammen
langs reima for å fjerna dei siste ujamne
kantane.  Kammen glir då lettare inn i ulla og
det blir mindre rifter i skinnet.  Kr 120,00.

126-541700, Heiniger slipemaskin
for sliping av
saueklippemaskinknivar og
kammar.  Sterk nok til permanent
installasjon men lett nok for enkelt
å  transportere.  Vekt 34 kg.  Leve-
rast kompl. i solid aluminiums-
koffert med skive, papir, lim, verne-

skjerm og justerbar pendel.  Kr 12.000,00.

123-84452+str., BATA
g j ø d s e l b e s t a n d i g
vernestøvel med ståltå.
Sklisikker sole.  Uttakbar
innleggssole.  Leverast
i str. 38 - 47.  Kr 310,00.

7 8 0 - 1 0 11 2 1 0 0 2 ,
Rimeleg veterinær-
frakk av PVC-belagt
vevd stoff.  Kort arm
med strikk.  Borrelås-
lukking bak, med liv-
reim.  Kr 240,00.

Veterinærfrakk av polyurethan-
belagt  vasstett, pustande og slite-
sterkt materiale.  Lev i str M - XXXL.
780-10112110.., Med kort arm.
Borrelåslukking i ryggen.   Kr
495,00.
780-10112100.., Med lang arm.
Glidelås i sida.  Kr 595,00.

Nyheit!

Landets største utval av klippemaskinknivar/kammar

363-18603, Super  AAA-kniv i
full tjukkelse.  Vanlegvis
føretrekt av profesjonelle på
grunn av lang leve-tid.  Laga av
første-klasses stål, metallurgisk
testa, spesial-herda for å kunna
halda godt “bit”.  Kr 39,50.

363-18440, Super Sabre kniv.  Klar for å
setjast i vanskeleg ull.  Den er tynnare,
med mindre avstand frå spiss til den
skjærande egga på kniven, og går difor
lettare inn i ulla.  Sabre er også meir
fleksibel og det legg seg mindre ull på
spissane enn på tjukkare knivar.  Kr 45,00.

780-100100100, Heiniger Jet kniv.
Den nye suksessen blant
profesjonelle på grunn av si fine
utforming av fine spissar.  Går lett
inn i tett ull.  4,4 mm tjukk.  Kr 39,50.

780-100100108, Heiniger Edge.
Spesialdesigna kniv for å gi minst
mogeleg slitasje på handstykket.  Stor
kutteflate og god kutteevne sjølv et-
ter mange slipingar.  4,4 mm tjukk.  Kr
39,50.

Nyheit!

780-100100025, Heiniger Ovina,
13-tinds standard kam frå Heiniger.
Ekstra sterke tindar.  Kr 165,00.

Heiniger Super Charger 3,5, 92 mm.  Ein
god allround kam.  For spesialistar og
uøvde.  Kr 185,00.
780-100100016S, Super Charger, nedslipt.
780-100100016, Charger høgre.
780-100100017, Charger venstre.

126-541074, Quantum, 95 mm.
Smalare yttertenner gjer at den glir
lett inn i open ull og ligg godt mot
skinnet.  Ideell til norsk kvit sau.  Kr
185,00.

126-541013, Heiniger Raging
Warrior, 96 mm.  Nedslipt versjon
av Warrior.  For open crossbred-
ull.  Går godt rett frå pakken.  Kr
185,00

Dette er berre eit lite utval av alle knivar og kammar vi har.  Be om gratis katalog eller sjå vår nettbutikk nessemaskin.no

Nyheit!

270-523005, Poleringsvoks.
Brukast på poleringsmoppen for
å polere og gjere kammen blank.
Kr 175,00.

270-523010, Polerings-
mopp av tettvevd ubleika
bommulslerret.  Kr
250,00.

Nyheit!

145-3046, Transportvogn som kan
leggjast saman.  Segl av polypropylen.
Vogna har mange bruksområder.  Den er
enkel å handtere og tek svært liten plass
å oppbevare.  Kapasitet  ca 70 kg.
Str. samanlagt: ca. 134 x 32 x 25 cm
Str.i bruk: ca. 150 x 80 x 25 cm.
Vekt 6,5 kg.  Kr 700,00.

Sliping

Latexhansker str. S, M,
L, XL.  Kr 70,00.

0 3 2 - 9 0 4 . 1 0 0 0 ,
Dispenserboks for
eingangshanskar.  Kan
hengjast opp og frigi
diskplass.  Kr 100,00.

Smittevern



Forklede for vær.  For bruk på den tida
du ikkje ynskjer at sauene skal verta para.
415-4125, Laga av "lerret", kr 75,00.
415-4125PVC, Laga av PVC.  Lett å
reingjere.  Kr 80,00.

Kontroll og atter kontroll

Springsele for vær.  Para sau vert tydeleg merkte av den
fargeblokka som er festa på undersida av springselen.
415-4001, Springsele av lær kr 135,00
415-8211B, Springsele nylon m/fix-lås kr 130,00

445-1213, Doseringsmarkør i solid materiale som sit
godt på handa.  Med ei og same hand føretek du
både dosering og merking samstundes.  Kr 80,00.
650-205, Merkeblokk raud, kr 30,00.
650-206, Merkeblokk blå, kr 30,00.
650-207, Merkeblokk grøn, kr 30,00.

Phillips doseringssprøyte!
126-441004, NJ Phillips doserings-
sprøyte 20 ml.  Trinnlaus innstilling
av væskemengden frå 0 - 20 ml,
med 1 ml gradering på sylinder-
glasset.  Sprøyta er av metall og

ventilane er lett tilgjengelege for reingjering.  Leverast
med 1,5 m slange med fjører som hindrar for stor bøy og
2,5 l væskebeholdar med reimar og olje.  Kr 740,00.

Kvalitets-drikkeutstyr til rimelege prisar!
7 2 0 - 1 0 0 . 0 0 1 0
Suevia plast-
drikkekar 10P.
Eineståande god
kvalitet, for storfe
og småfe.  Vass-
tilførsel ovanfrå.
Lett å halda reint.
Regulerbar røyr-

ventilen, som dyra lett brukar.  Eit spe-
sielt godt drikkekar til hest.  Kr 300,00.
720-100.0020, som 10P men med skål
av emaljert støypejern.  Kr 405,00.

720-100.0130,
S u e v i a
d r i k k e k a r
130P.  Drikkes-
kål i plast med
f lo t tø rven t i l .
Deksel i rustfritt
stål.  Karet har
uttappingsplugg

i botnen.  Enkel justering av vassnivået
og ½" tilkobling frå venstre eller høgre.
Passar for følsomme dyr: hest, sau,
kalv og hund.  Kr 422,00.

720-100.0370, Suevia
heilemaljert drikke-
kar 370.  For kalv, sau,
geit og hund.  Den min-
ste, lette berøring med
ventilen gir ny tilførsel
av friskt vatn.  Dyret til-
ven seg derfor hurtig
dette drikkekaret.
Plassbesparende då

det kan plasserast i eit hjørne.  Kr 390,00.
720-131.0152, Festebøyle for 1" - 1½”
rør.  Kr 22,00.

720-100.0350, Suevia
heilemaljert  flottør-
drikkekar i svært solid
utførelse.  Kr 680,00.
Vi fører deler for gamle
Suevia flottørdrikkekar.

Dei blå vass-
røyra som ikkje

rustar!

210-5070, Saltslikkesteins-holdar
av solid plast, med 4 hol for feste,
oppbygde riller i botn slik at fukt
ikkje tærer på steinen,  kr 45,00.

159-020, Standard ½” drikkenip-
lar for sau og gris.  Nippelen har
sil der vassmengda kan regule-
rast frå 0,75 til 3 l/min.  Sjølve

bitedelen er laga av rustfritt stål, armaturdelen av mes-
sing, og alt er kvalitets og funksjonsprøvd. Kr 38,00.

430-1196-1, Nippelhaldar av rustfritt
stål, ½", 15° berre kr 42,00.

Alle nemnde prisar er utan moms.
Fraktfritt ved kjøp over kr. 1.300,00 (med få unntak).
Be om våre gratis katalogar.

A/S NessemaskinA/S NessemaskinA/S NessemaskinA/S NessemaskinA/S Nessemaskin
Nessane 6899  BalestrandNessane 6899  BalestrandNessane 6899  BalestrandNessane 6899  BalestrandNessane 6899  Balestrand
Tlf 57 69 48 00, Fax 57 69 48 01
email: nessemaskin@nessemaskin.no
internett: www.nessemaskin.no

Blå polypropylen plastrøyr for vatn inntil + 30 °C og
trykk inntil 6 bar.  Ideell for innlegging av vatn i fjøs.
Du kan sjølv snitta røyra.

Vi har og alle slags svært rimelege røyrdeler til systemet. No kan du spara pengar!

½" kr 19,00 pr. m.
¾" kr 29,00 pr. m.
1"  kr 40,00 pr. m.
Blir levert i lengder på 2 el-
ler 4 meter.

720-100.0043, Suevia opp-
varmbart drikkekar med
flottørventil. Skål i støypejern,
kvitemaljert innvendig.  Frost-
sikker ned til -20 ºC.  ½" til-
kobling nedanfrå.  Varme-
kapasitet 80 W/ 24 V.
Straumforsyning med 230/24

V transformator (ikkje inkl.)  Kr 1872,00.
720-101.0380, Transformator 100 W/24 V, kr 712,00.

371-128, Knarrhults flottørdrikke-
kar av glassfiberarmert plast og
rustfritt stål.  Karet har røyr-
gjennomgang for sirkulasjon.
Passar for geit og sau.  Kr 1500,00.

1331-18702.SET, Dieselpumpe med
telleverk og pistolholder montert
på plate.  Pumpa har  by-pass og drivstoff
filter som enkelt kan reingjerast.  Med
pumpa følgjer 4 m slange, tilkoplingsdeler,
tilbakeslagsventil og automatisk pistol.  Kr
3800,00.
Tekniske data:
230 Volt, Kapasitet max: 3000l/time
370 Watt, Maks lyftehøgde: 17 m

Saltslikkesteins-holdar for 2
kg stein.
890-218040, plast, kr 28,00.
890-218020, rustfritt stål, kr
59,00.
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Håvard
Øyrehagen (27)
begynte 1. juli som
utmarksrådgiver i
Norsk Sau og Geit.
Håvard er utdanna frå
NTNU Trondheim,
mellom anna med
sosiologi grunnfag, og
fra Universitetet for miljø- og bio viten-
skap, UMB på Ås. Fra UMB har han tradi-
sjonelle landbruksfag, naturforvaltning og
økologi. Han har tatt Mastergraden innen
økologi. Etter avslutta studier har Håvard
jobba ved Folkehelseinstituttet i Oslo og
på Institutt for Naturforvaltning, UMB.
Han har også arbeidserfaring fra gartneri
og gardsarbeid og han er oppvokst på
sauegård i Sogndal i Sogn. Den nye
utmarksrådgiveren har også mange fritids-
interesser, der mye handler om musikk i
ulike former. I studietida på Ås var han
musikkansvarlig for revyen under student-
UKA. Han er også både foto- og jaktinte-
ressert. 

Trine Bjørnerås
(25) startet den 
11. august opp som
rådgiver geit i Norsk
Sau og Geit. Hun
har en master i
 husdyravl fra
Universitetet for
miljø- og bio viten-
skap (UMB). 

Ved UMB er det generell avl som har
interessert Trine og masteroppgaven
hadde tittelen «Sammenhenger mellom
eksteriør og holdbarhet hos NRF».
Studiet ble avsluttet i mai 2008 og Trine
er dermed fersk i arbeidslivet. Ved siden
av studiene jobbet hun som forsøks tekni-
ker ved Institutt for husdyr- og
 akvakulturvitenskap ved UMB.  Trine
 kommer fra Rissa i Sør-Trøndelag og er
oppvokst på en gård med storfe og
 melkeproduksjon. Hun liker å jobbe med
alle slags dyr og er en veldig sosial person.
Fritiden blir ofte brukt til venner, reising,
telemarkskjøring og litt jakt. 

Organisasjonsnytt

Nye medarbeidere i sekretariatet

NSG har i lang tid vurdert nye profi le-
ringsklær og har nå bestilt inn et parti
flotte fleecejakker designet til arbeids-
bruk med vanntett og pustende
 mem bran. Jakkene er svarte med NSG-
logo på brystet og skal brukes når
representanter fra NSG er ute på
 oppdrag. Det er selvsagt lov å bruke jak-
ken ellers også. Jakken leveres i  størrelse
S til XXL og koster kr 450 (inkl. mva). 

I tillegg til jakkene er det bestilt inn
et nytt parti med lagets karakter istiske
grønne kjeledresser fra Wenaas med
NSG-logo. Dette er klassiske
 kjele dresser som blant annet brukes av
NSG sine kåringsdommere.

Kjeledressene
leveres i
 størrelse 
48 til 62 
og koster 
kr 500 
(inkl. mva). 

Som  
tid ligere har
vi beige 
t-skjorter og
caps til kr 100 (inkl.
mva) pr. plagg. Ta kon-
takt med sekretariatet for
bestilling av profileringsklær.

Vi kommer også
til å bestille flere

 profilerings rullegardiner
med ulike  småfemotiv. Disse

er meget flotte,  samtidig som de tar
liten plass og er   lettvinte å sette opp.

Fotråte
Det har blitt skrevet og informert mye
om fotråte i vår og sommer. Småfe -
næringa og NSG har i møter med
myndighetene vært meget klare på
 følgende punkter :

Smittsom fotråte er en sjukdom
med store konsekvenser for dyre vel-
ferd og økonomi. Sjukdommen må for-
bli en meldepliktig sjukdom  (B-
sjukdom) med offentlig bekjempelse.
Det er behov for rask oppfølging og
utredning av alle kontaktbesetninger til
de besetningene som nå har fått påvist
sjukdommen. Om nødvendig må
Mattilsynet få ekstra ressurser til dette.
Det er behov for en nasjonal kart leg-
ging for å få oversikt over den  faktiske
utbredelsen av smittestoff og sjukdom
slik at dette kan legges til grunn for
videre bekjemping og forvaltning av
sjukdommen.

Smittsom fotråte er en sykdom
næringa til nå har trodd (og ikke minst
håpet) at vi har vært fri for i Norge
etter en storstilt sanering på slutten av
1940-tallet. I mange andre land er
smittsom fotråte et betydelig problem i
småfeholdet, både dyrevelferdsmessig
og i form av driftstap. Det er derfor et
stort behov for å få kartlagt omfanget
og sette inn nødvendige tiltak for å
begrense utbredelsen. 

Vi er glade for å ha fått Håvard og Trine med oss på laget i NSG. Vi får med dette ei
etterlengta styrking av utmarksarbeidet i organisasjonen og er sikret solid rekrut tering på
avlssida. Håvard og Trine sin kompetanse dekker sentrale og viktige oppgaver for
 småfehaldet. 

Vi ønsker begge de nye med arbeiderne velkomne i organisasjonen!

Profilering
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Det ble norsk tredje, fjerde og
 femteplass i årets Nordiske
 mesterskap i bruk av
 gjeterhund. Tony Ottosen fra
Danmark vant med
 hunden Bob. Carl-Magnus
Magnusson, Sverige
 fulgte deretter med
Roy. Så kom Jaran
Knive og Eddie på
 tredje, Jo Agnar
Hansen og Tika på
 fjerde og Sander
Hindenes og Tweed på
femte.

Nordisk mesterskap i
bruk av gjeterhund ble
arrangert andre helga i august
i Christinehofs Ekopark i Skåne i
Sverige. Norge stilte med i alt 14
ekvipasjer. Dommer var Val Powell fra
England.

Arrangementskalender

Ryddesalg
NSG har liggende noen kjeledresser
(bare store størrelser) og noen rest-
størrelser av arbeidsbukser og -jakke
med NSG sin gamle logo. Vi ønsker å
rydde og selger disse meget billig; 
kr 100 pr. kjeledress og kr 50 pr.
plagg for bukse/jakke (i tillegg må
 kjøperen betale porto). Vi har også
noe restlager (små og store
 størrelser) av de sorte t-skjortene
med gammel logo. Disse selger vi nå
ut for kr 20,- pr. stk.
Ta kontakt med sekretariatet dersom
du er interessert. NB! Førstemann til
mølla!

Bransjeorganisasjonen Trafikkforsikring s -
foreningen er ei samanslutning av alle dei
forsikringsselskapa som tilbyr trafikk forsik-
ring i Noreg. Dei har som oppgåve å ta
seg av erstatning ved trafikkskade der ska-
degjerar er ukjent eller uforsikra. Dette
gjeld ofte ved påkøyrslar av husdyr. I
mange tilfelle vil ein eventuell gjernings-
mann eller kvinne stikke av frå hardt
 skadde og døyande lam og sauer i visse
om at dei må ut med erstatning om dei
sjølve seier frå til bonden. Dette er hår rei-
sande lite etisk, og straffa om du vert

teken for å stikke av frå påkøyrde dyr er
sjølvsagt både bøter og førarkortbeslag.
Dette hindrar likevel ikkje bilistar frå å
stikke av, og bonden er den økonomisk
og kjenslemessig tapande part. Men det
er faktisk mogleg å søkje om erstatning
for tapte husdyr ved ukjent gjerningsmann
hjå nettopp Trafikkforsikringsforeningen
(TFF). Einaste kravet er at det lyt føreliggje
ein veterinærattest på at det aktuelle
dyret er påkøyrt og drepe, eller so hardt
skadd at det lyt takast livet av. I fjor
behandla TFF 300 slike søknadar der dei

fleste gjaldt reinsdyr. Bransjen sjølv trur
likevel det er store mørketal og seier at
ingen har statistikk over kor mange som
faktisk vert påkøyrt kvart år. Skjema og
rettleiing vil du finne på www.tff.no

Nedenfor følger en oversikt over viktige arrangement hvor NSG er involvert: 

Geitedagene 2008, Rauland i Telemark 12.09.08 - 14.09.08 

Dyrsku’n i Seljord i Telemark 12.09.08 - 14.09.08 

Sauens Dag på Bogstad gård, Oslo 21.09.08 

Fårikålens festdag – arrangement over hele landet 25.09.08 

Ølen Open, saueklippekonkurranse 27.09.08 

NM og VM 2008 i saueklipping og ullhåndtering, 

Bjerkreim i Rogaland 02.10.08 - 05.10.08 

Styremøte i NSG, Bjerkreim i Rogaland 03.10.08 

Matstreif 2008, Oslo 10.10.08 - 11.10.08 

NM i bruk av gjeterhund, Stryn i Sogn og Fjordane 17.10.08 - 19.10.08 

Styremøte i NSG i Oslo 21.10.08 

Representantskapsmøte i NSG, Hotel Opera i Oslo 22.10.08 - 23.10.08 

Styremøte i NSG i Oslo 12.12.08 - 13.12.08 

Landsmøte 2009 m.m, Stjørdal i Nord-Trøndelag 25.03.09 - 26.03.09 

Nordisk mester-
skap i bruk av
gjeterhund

Erstatning for trafikkdrepne husdyr
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Du får det
som du vil!

Bygge nytt eller restaurere?

«Islandsk»- eller tradisjonsinnredning.
Strekkmetall, plastrister, gjødseltrekk eller talle.
Glas og dører.
Fører også Lac-Tec mjølkedrikkautomat for lam.

2943 Rogne.  Tlf 61 34 25 50 Mob 90 60 90 93
e-post grobakken.lamdmek@c2i.net

Styrets 
hjørne

Når dette vert skreve går sauene på
utmarksbeite. Fjellbeita her på Vest -
landet har vore svært gode så langt i
år. Det var mykje snø i vinter, så
sauene får derfor friskt og nytt gras
heile tida. Det har både vore ein fin
vår og ein god summar her vest, så det
ligg såleis godt til rette for eit topp
resultat til hausten. 

Med prisauken me fekk på lam
under jordbruksforhandlingane i vår
kan 2008 verte eit bra år. Kunne me i
tillegg også få eit tillegg for «Fjellam»?
Ja, då ville det verta krona på verket
for sauehaldarane.

Fleire og fleire sauehaldarar vel å ha
sauene på heimebeite i staden for å
sleppa dei i utmarka. Tilgangen på
beite i nærområdet er stor, og mange
finn det derfor meir lønnsamt å ha
sauene på heimebeite. Dette, i tillegg til
at fleire bruk i seinare tid har slutta
med sau, fører til at det i mange beite-
lag vert få sauehaldarar igjen. Slikt ska-
par problem med tilsyn og sanking. 

Mange sauehaldarar som leiger
beite har kostbar transport i tillegg til
beiteleige, dermed vert utgiftene med å
sleppa sauene på utmark store. Så det å
få eit tillegg for «Fjellam» trur eg er

svært viktig for å oppretthalde beite -
laga i framtida. 

Tidlegare hadde me beiteutval i
kvart fylke. Desse vart fjerna for
nokre år sidan. Dette trur eg var
uheldig, for no er det ikkje noko
organ som kan ta seg av konfliktar
og problem i beitelaga rundt om i
fylka. Så eg håper me kan få tilbake
beiteutvala. Det vil vera med å styr-
kja heile beitenæringa og beite laga
spesielt. Samstundes vil det vere med
på å tryggja eit godt samarbeid
mellom sauenæringa og landbruks-
avdelinga i fylka. Noko eg trur kan
vera viktig for å få fram næringa sitt
syn på forskjellige saker som gjeld
utnytting av utmarksressursane. 

Å ha sauene på heimebeite er hel-
ler ikkje problemfritt. Det krev
mykje oppføljing med behandling
mot innvortes snyltarar og mot flott
og flogemark. Det er ikkje særlig god
reklame for lammekjøttet at det går
sauer og lam med møkkete bakendar.
Flogemark er eit stort problem for
sauer som går på heimebeite. Derfor
er det viktig å halde på den gode tra-
disjonen med å ha sauene på
utmarksbeite. Lamma som kjem
slaktemogne direkte frå utmarka er
det beste og gir forbru k aren topp
kjøttkvalitet. Eg trur at forbrukarane
er villige til å betale litt meir for
desse lamma.

Så vil eg ønskja alle ein god
haustsesong og håpar at kvaliteten
på lamma i haust vert god og at salet
går bra.

Ove Holmås 

Er det marknadsrom
for «Fjellam»?
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Miljøverndepartementet sendte
30. juni ut på høring «Midlertidig
forskrift om godtgjøring ved
 forsøk på skadefelling av rovvilt».
Dette skal bøte på den uheldige
situasjonen med ren dugnads job-
bing fra rovdyrjegere i Statens
tjeneste. Dugnad skal det fortsatt
være, men nå skal det – kanskje -
bli litt penger å få, og en slump
byråkrati på kjøpet.

Prøveordningen med fellingskompensa-
sjon skal gjelde for i år og neste år og
det er satt en høringsfrist på 3 uker -
tilfeldigvis midt i ferietiden. Det er satt
av 2 millioner kroner til tiltaket. Disse
tas fra potten til forebyggende og
 konfliktdempende tiltak, som vi fra før
vet ikke akkurat er noen Sareptas
 krukke. 

La det være helt klart: Norsk Sau og
Geit er ikke fornøyd med dette forsla-
get til godtgjøring for fellingsforsøk på
store rovdyr. 

Politiske ambisjoner og
 forpliktelser
Det bør være nok å vise til regjeringens
egne styringsinstrukser for dette fag om-
rådet, grunnleggende beskrevet i Soria
Moria-erklæringen: Rovviltforliket i
Stortinget fra 2004 skal legges til grunn
for alt forvaltningsarbeid og utviklings ar-
beid på dette politiske området.

Dette innebærer som grunnleggende
forutsetning at utgiftene til forvaltning
av vedtatt rovviltpolitikk skal dekkes –
fullt ut - over MDs budsjetter.

Utsendingen av forslaget til såkalt
jegerlønn fyller én viktig funksjon. Det
fungerer som en ren erkjennelse av at
vi her har å gjøre med (enda) et kost-
nadsfelt som ikke dekkes i tråd med
Stortingets forutsetninger, 4 år etter at
disse ble formulert. Men forslaget opp-
fyller ikke Stortingets krav, det overlates
fortsatt til det enkelte lokale fellingslag å
bidra med dugnadsinnsats til statens
rovviltambisjoner, hvis departementet
får gjennomslag for sitt forskriftsforslag.

Vi kan nok i utgangspunktet være
enige i at «litt er bedre enn ingenting».
Men da er forutsetningen at litt er en
midlertidig stopp på veien til full kost-
nadsdekning. Det ser vi ingen indikasjo-

ner på i det framlagte forslaget. Derfor
tjener denne pengepotten mest til å til-
sløre problemet og fordreie kostnads si-
da i rovviltbudsjettene. Akkurat slik for
eksempel også den nye kompensasjons-
ordningen ved beitenekt i rovvilt områ-
der fungerer. 

«Kryss i boka»
Selvsagt fyller utspill som dette om
jegerlønn en viktig politisk funksjon for
regjeringen nå på oppløpssiden: Det
kan settes et aktivitetskryss på lista over
rødgrønne løfter. Dessverre må
 regjeringen samtidig sette et stort kryss
på lista over brutte løfter. 

Først til mølla - eller oste høvel-
prinsippet?
MDs forslag til jegerlønn erkjenner at
det fort vil bli for lite penger og lanse-
rer derfor som et alternativ «først til
mølla»-prinsippet. De fellingslagene som
må trå til mot slutten av sesongen kan
på denne måten være ganske sikre på
at de ingen kompensasjon får.  Og med
det er også «splitt og hersk»-meka n-
ismen satt i spill. Alternativet til dette i
det departementale brev er at samlet
pengepott skal deles etter endt sesong.
«En for alle, alle for en» er et godt sosi-
aldemokratisk prinsipp som i kjølvannet
av dette kanskje også skal relanseres på
andre politiske områder? Brukt på
denne måten i utmarka betyr det
 imidlertid at jo mer rovviltaktivitet, hus-
dyrskader og behov for fellingslagene
det blir, desto mindre penger for
 arbeidet. Var det noen som sa «lønn
som fortjent»?

Mer sparing!
Departementet foreslår å ikke utbetale
kompensasjon for oppdrag som varer
mindre enn en uke. Dette kan bli riktig
nyttig som sparetiltak, siden det samtidig
oppfordres til utvikling av effektive
 fellingsforsøk og dyktiggjøring av
 jegerne. På andre samfunnsområder
øker gjerne inntjeningen med økende
kompetanse. Her blir det altså
omvendt.

Et viktig poeng som ikke drøftes i
høringsbrevet, er ansvarsforholdet i for-
bindelse med fellingsforsøk på store
rovdyr. Slikt arbeid er ikke uten risiko,

og den er det enkeltmenneskene på
 fellingslagene som bærer. Men hvem
betaler den prisen risikoen har, i form
av forebygging, forsikringsordning og
erstatningsutbetaling ved skader?
Departementet toer sine hender og
nøyer seg med å foreslå at de i hvertfall
ikke skal ha ansvaret; Arbeidsmiljøloven
skal «normalt ikke» gjelde for rovvilt je-
gerne.

Nei, dette er ikke bra nok! Fatt mot
Regjering, og begynn innføringen av en
rovviltforvaltning som er bærekraftig.
Sett dere i stand til å betale den prisen
rovdyra koster. Ikke overlat regningen til
dem som har sitt dagligliv og fredelige
yrke knyttet til skog og mark, og som
derfor tvinges til å ta seg råd. Råd til
den aktive forvaltningen av rovviltet
som er nødvendig – og som faktisk er
vedtatt av Stortinget.

Ove Ommundsen, styreleder
Ragnhild Gudrun Vikesland, rådgiver

KronikkJegerlønn – i himmelen?
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SeminNytt
Parkveien 71
Postboks 2323 Solli
0201 Oslo
Telefon: 23 08 47 75
Mob.: 481 00 424
Telefax: 22 43 16 60
E-post: ewa.wallin@nsg.no

fra NSG Semin AS

Årets seminsesong for sau
I skrivende stund er utvelgelse av årets
seminværer i full gang. Etter planen
skal alle seminværene være på plass på
Staur og Særheim torsdag 18. septem-
ber. Dagen etter, lørdag 19. september,
blir alle satt i en måneds karantene.
Oppstarten av sædproduksjonen og
utsending av de første dunkene med
frossensæd starter mandag 20. oktober. 

Eierinseminørkurs på sau 2008
I forkant av årets seminsesong
gjennomfører NSG Semin kurs i eier-
inseminering på sau over hele landet.
Fra i år av utvider vi vår kurs virksom-
het med to nye steder; Gol og
Karasjok. Vi håper at de nye stedene vil
bidra til bedre dekning av etter spørse-
len etter kurs og øke antall eierinsemi-
nører i landet.  

Dato og sted for årets eierinsemine-
rings kurs: 

Dato Sted

06. oktober Nortura Forus

08. oktober Nortura Gol

10. oktober Nortura Sandeid

15. oktober Nortura Førde

29. oktober Nortura Rudshøgda

03. november Landbruksskolen i 
Mosjøen

06. november Nortura Sortland

12. november Nortura Karasjok

14. november Klæbu

Kursene blir ledet av en godkjent
 veterinær og varer i ca. 8 timer.
Kursplanen omfatter følgende tema:
• Innføring i anatomi og fysiologi 
• Brunst og brunstkontroll
• Behandling av dunk og sæd
• Enkel inseminasjonsteknikk «skudd

i blinde» i teori og praksis 
• Hygiene i inseminasjonsarbeidet
• Innrapportering av seminresultater

De som ønsker å delta på et av de
nevnte kursene i år må melde seg
direkte til Ewa Wallin, NSG Semin
innen fredag 19. september.

• E-post: ew@nsg.no
• Telefaks: 22 43 16 60
• Telefon:  23 08 47 75

Følgende opplysninger må
 oppgis ved påmelding:
Kurssted og dato, Produsentnr.  
(10 siffer), navn, adresse, telefon og e–
postadresse.

Påmeldingen er bindende. Ved
avmelding fram til 2 uker før kursstart
faktureres halv kursavgift. Ved senere
avmelding faktureres full kursavgift.

Hvis kurset blir overbooket, vil de
som har meldt seg først få plass.

NSG Semin forbeholder seg retten
til å avlyse kurs hvis det ikke har meldt
seg nok deltakere når påmeldings fris-
ten utløper.

Kurskostnader
Kursavgiften er kr 1.500,- og inklude-
rer kurshefte og enkel servering.
• Ved to deltakere fra samme bruk vil

deltaker nr. 2 få redusert kurs avgif-
ten til kr 1.000,-.

• Deltakere som har gjennomført
kurs tidligere kan ta årets kurs som
oppfrisking for kr 1.000,-. Hvis det
viser seg at det blir flere deltakere

enn det er plass til på kurset vil nye
kursdeltakere ha fortrinnsrett.

• Reiseutgifter må deltakerne dekke
selv. 

• Koffert med inseminasjonsutstyr
koster ca. kr 700,-.

Lokale kurs
I tillegg til de ferdig oppsatte kursene
vil vi også gjennomføre lokale kurs i
områder der interessen for kurs er stor.
Forutsetningen for å sette i gang et
lokalt kurs er at minst 5 nye bruk er
påmeldt. På de lokale kursene vil det
være en styrke om de som allerede er
eierinseminører i området også deltar
på kurset som ressursperson og for
oppfriskning. Vi ber om at de som
ønsker å gjennomføre lokalt kurs gir
oss tilbakemelding på dette så fort som
mulig med liste over de som ønsker å
delta, aktuelt sted og hvilket tidspunkt
som passer best i det aktuelle området.
Betingelsen for lokalt kurs er minst 6
påmeldte. Disse må komme fra 6 for-
skjellige bruk. 
• Kursavgift for lokalt kurs er 

kr 1.000,-. Dette inkluderer kurs hef-
te og enkel servering.

• Ved to deltakere fra samme bruk vil
deltaker nr. 2 betale halvparten av
kursavgifta, dvs. kr 500,-.

• Kostnader med innkjøp av semin -
koffert er det samme som på de
ordinære kursene (kr 700,-).

Ynskjer å kjøpe brukt bak mon-
tert transportkasse til storfe.

Ring 971 98 415

Se www.nsg.no
for siste nytt!

Minirundballepresse
og utstyr kjøper du fra

Miniballespesialisten 
Tlf: 994 14 572 

Faks: 38 37 67 10
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Kurs i saueklipping og ullhåndtering 2008
NSG har søkt om og mottatt støtte fra Statens
Landbruksforvaltning for å arbeide for at det skal tilbys
kurs om ull, saueklipping og ullhåndtering over hele
landet. Pr. dato har vi fått inn søknader om til sammen
14 kurs. 

Tre av kursene er allerede gjennomført; proffkurs 
11.-12. august på Forus og to kombinert nybegynner/
viderekomne kurs 19.-21. august på Gol og 
29.-30. august i Strand/Hjelmeland.

Nedenfor følger en oversikt over planlagte klippekurs,
med opplysninger om kurssted, type kurs 
(A=nybegynner og B=videregående kurs), 
kontaktperson for påmelding med mer. 

Det er fortsatt mulig å søke om støtte til kurs 
– ta kontakt med NSG sitt sekretariat.

Fylke Dato Kurssted Type Instruktør Påmelding til 

Sør-Trøndelag 20.-22. oktober Skjetlein vgs A Asgeir Folstad Skjetlein ressurssenter, 
Leinstrand
Sonja Olaussen, 72 59 47 80
sonja.olaussen@stfk.no 

Nordland Oktober Saltdal B (A) Saltdal Sau og Geit,
Ingvar Ramsvik, 75 69 06 75/ 
477 54 205 
rams-ing@online.no

Aust-Agder 24.-25. oktober Gjøvdal A/B Sven Reiersen Åmli Sau og Geit
og 1. november Rolf Harstveit, 906 84 445,

rolf_harstveit@hotmail.com

Sør-Trøndelag 27.-29. oktober Skjetlein vgs B Asgeir Folstad Skjetlein ressurssenter,
Leinstrand
Sonja Olaussen, 72 59 47 80
sonja.olaussen@stfk.no 

Finnmark Uke 44 Alta A/B Tor Arne Olsen/ Alta Sau og Geit
Randi Lund Dan Rune Larsen, 78 43 05 07/

915 66 133, dan-run@online.no

Sør-Trøndelag 3.-7. november Øya videregående A Asgeir Folstad Øya vgs,
skole Arne Haukås, 72 87 51 16/ 

468 26 771, 
arne.haukas@oya.vgs.no

Hedmark Høsten Os i Østerdalen A Os Sau og Geit
Magne Horten, 62 49 70 01/ 
932 83 974, ma-hort@online.no

Oppland Høsten Ringebu A/B Ringebu/Fåvang Sau og Geit, 
Jan-Erik Brenden, 911 71 680,
jan-bren@online.no

Nord-Trøndelag Høsten Lånke A Lånke Sau og Geit og 
BSF Stjørdal
Astri Hammer, 74 80 32 57/
948 10 661, 
akhammer@online.no

Nord-Trøndelag 2 kurs høsten Bestemmes Tor Arne Olsen/Randi Lund
iht. påmelding A/B Nord-Trøndelag Sau og Geit, 

Tone Våg, 74 15 12 86/
995 82 658, 
tonevaag@online.no

Det er kommet muntlig beskjed om kurs i Troms (Storfjord/Balsfjord), men dette er ikke bekreftet pr. dato. 
Informasjon om planlagte kurs oppdateres fortløpende på NSG sin hjemmeside.
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Tidenes prisauke på lam!
Sidan hausten 2005 har avreknings pri-
sen på lam auka med kr 10.
Samstundes har andre tillegg også
auka, til saman gjev dette ein prisauke
pr. kg i denne perioden på nesten 12
kroner. Vi håpar dette skal stimulere til
satsing på sau, slik at vi igjen kan  
f orsyne den norske marknaden med
norske lam. Dette året er det importert
3.700 tonn lammekjøtt til Noreg. Det
tilsvarar om lag 15% av den norske
produksjonen. Denne underdekninga
gjev oss ein muligheit for å auke
 produksjonen av lam som vi aldri før
har hatt! 

Nortura aukar sesongtillegget
For å stimulere til leveranse i dei vikti-
g aste vekene av lammesesongen, inn-
førte Nortura i 2007 sesongtillegg på
lam. Vi hadde positive erfaringar med
dette og vidarefører og aukar sesongtil-
legget  dette året: 

Nortura sitt sesongtillegg 2008:
Veke  32: 
4. august -10. august: + kr 1,00

Veke  33-38:
11. august - 21. september: + kr 2,00

Veke  39:
22. september - 28. sept.: + kr 1,50

Veke  40:
29. september - 5. oktober: + kr 1.00

Sesongtillegget kjem i tillegg til pris-
prognosen som vart publisert i heftet
«Lammesesongen 2008» som gjekk ut
til medlemmene våre i juli. 

Pris på lam gjennom sesongen
Middel klasse på lam i 2007 var litt
over R-. Tek vi utgangspunkt i eit 
R- Stjernelam på 18,5 kg, levert i ei
pulje på 100 dyr eller meir i veke 36
(1.- 7. september), vil prisen pr. kg lam
i Nortura vera kr 51,34 inkludert
grunntilskot. Endring i pris medrekna
grunntilskot og sesongtillegg er prog-
nosert slik for resten av året:

• 1. september          - kr 0,40

• 8. september - kr 0,70

• 15. september - kr 1,00

• 22. september - kr 1,60

• 29. september - kr 1,00

• 6. oktober - kr 1,00

• 3. november +kr 0,50

Vi håpar dette skal stimulere til tidlig
sanking, slik at fyrste pulje med lam
blir levert til Nortura alt i fyrste halv-
delen av september. Det er viktig at vi
har nok lam å tilby når dei store salgs-
kampanjene brakar laus frå midten av
september. 

Pass opp for overfeite lam!
2008 ser ut til å bli ein flott beite som-
mar i mange beiteområde, med jamn
tilgang på beitegras. Dette fører til at
lamma generelt blir tidleg slaktemod-
ne. Det er difor ein fare for at  einskilde
lam kan bli overfeite på utmarksbeite.
Vi tilrår difor minst like tidlig sanking i
år som elles, sjølv om beitekvaliteten i
utmarka framleis kan vera bra.
Overfeite lam er dyrt, både for saue-
bonden og Nortura.

Salgskampanjer og fårikålens
festdag
Dei store salgskampanjene på lam
 startar i veke 38 (15. september) der
Opplysningskontoret for kjøtt (OFK)
har reklamefilmar på TV og Internett.
Lammesteik og fårikål vil vera i fokus
også dette året, men det er også laga
ein ny film der lammefilet er råstoff.
Norske lam var vald
ut som råvare under
kokke-EM i
Stavanger. Opptak frå
dette er også med i
reklamefilmar frå
OFK dette året. Gilde
fylgjer opp med
 aktivitetar i butikk
og eit flunk ande nytt
oppskrifthefte:
«Invitér på lam».
Heftet inneheld 16
lamme oppskrifter som passar til
uhøgtidlege og festlege lammelag når
gradestokken ute kryp mot 0! Her finn
kunden også tips om passande forret-
tar, desserter og drikke til.
Oppskriftene er også tilgjengelege på
www.gilde.no  

Torsdag 25. september skal vi feire
nasjonalretten, fårikål, med  arrange-
ment over heile landet med lammet i
fokus. 

Ny medarbeidar i Team sau
Team sau har tilsett ein ny spesial råd-
gjevar på bygg. Namnet er Bente
Borgen og ho skal ha kontorstad på
Nortura Steinkjer og arbeidsområdet
blir Midt- og Nord-Noreg. Bente
Borgen har erfaring som høgskulelærar
ved Høgskolen i Trøndelag i faga inn-
andørsmekanisering og bygningsplan-
legging for sau. Ho har også jobba i
Animalia med Sauekontrollen. I tillegg
er ho levande interessert i sau. Vi er
difor glade for å få henne med på laget
i arbeidet med å tilby god rådgjeving
til medlemmer som ynskjer å bygge ut
og satse på sau. 

Da står det att å ynskje alle lykke til
med lammesesongen 2008. Vi i
Nortura skal stå på for at den skal bli
så vellykka som mogleg; frå beite til
bord!



--vi er komplette på sau
Plastrister
•Høy dyrekomfort
•Lang holdbarhet
•God gjødselgjennomgang
•Rask montasje

Innredning
•Stor fleksibilitet
•Lette grinder
•Enkel montasje

Veiebur
•Helautomatisk veiesystem
•Inntil 9-veis sortering
•Elektroniske øremerker
•Kompatibel m/Animalia, Ledsau m.fl.
•Transportabel
•Beregnet for utendørs bruk
•Kan opereres av en person

Våre fagkonsulenter skreddersyr løsninger tilpasset ditt behov!
-ta kontakt for prosjektering og tilbud

L e s me r p å www. f j o s s y s t eme r. n o -> s au

- e r f a r i n g - k u n n s k a p - f l e k s i b i l i t e t - k v a l i t e t - u t v a l g -

©
N

R
F4

9
-R

U
D

I®

Sør
3174 Revetal
Tlf: 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf: 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Øst
2634 Fåvang
Tlf: 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

BYGG
2634 Fåvang
Tlf: 61 28 35 30
bygg@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no
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Nytt fra Sauekontrollen

Hva skjer:
- Send haustlista til din rådgiver

så snart du er ferdig med
hovedveiing dersom du ikke
registrerer selv. 

- Slaktedata: Sjekk at produsent-
nummer og ørenummer
 stemmer på avregningen, slik at
slaktet ikke blir avvist i
Sauekontrollen.

- Søyeindekslister sendes ut i
uke 45 for de tre nordligste
 fylkene og i uke 43 for resten av
landet.

Ønsker du å bli medlem av
Sauekontrollen? 
Ta kontakt med ditt lokale slakteri.
For mer informasjon, se:
www.animalia.no/sauekontrollen

Nå er det tid for høstveiing.
Opplysningene som registreres
nå gir viktig informasjon til
indeksberegningene. Ta derfor en
ekstra sjekk på at opplysningene
er riktige. 

Årets første indekser ligger alt til gjeng-
elig i Sauekontrollen Web, og vil bli
fortløpende oppdatert etter som det
kommer nye indeksberegninger utover
høsten. Så snart indekser er ferdig
beregnet fra NSG, sendes de over og
legges inn i Sauekontrollen. Rykende
ferske søye- og lammeindekser blir da
umiddelbart tilgjengelig i Saue -
kontrollen Web og rapporten
Avlsindekser. 

Sauekontrollen Web – for alle
medlemmer
Vi har fått litt tilbakemelding på at
Sauekontrollen Web har blitt oppfattet

som et registreringsprogram kun til de
som ønsker å registrere selv på web. Vi
ønsker derfor å presisere at Saue -
kontrollen Web er et tilbud til ALLE
medlemmer, hvor hver og en kan logge
seg inn for å få tilgang til nyttige
 rapporter og noteringslister. For de
som bruker eget PC-program kan
 rapporter i Sauekontrollen Web være
en nyttig sjekk på at riktige opplys-
ninger har kommet inn sentralt i   
Saue kontrollen, og at dine kontakt -
opp lysninger er oppdatert. 

Haustlista
Haustlista er nå sendt ut, og vi håper
den blir et godt hjelpemiddel i en
 travel høstsesong. Lammets O-indeks
er trykt i feltet for merknader.
Kopplam har først O-indeksen og
 deretter teksten «klam». Fosterlam har
først O-indeksen, og deretter 4-sifret
mornummer (det vil si 4 siste siffer i
morens ørenummer). For å få inn
 slakteopplysninger i Sauekontrollen er
det avgjørende at ørenummeret hos
dyret stemmer overens med nummeret
som er registrert i kontrollen. Ta derfor
en ekstra kikk på haustlista og se om
det er dyr der som du ikke har/har hatt
i fjøset. Dette er viktig, både i forhold
til slakteopplysninger, indekser og ved
kåring. 

Har du registrert rett nummer-
serie på lamma i år?
Nye elektroniske øremerker og ut vi-
delse til 5-sifra ørenummer har ført til
en del forvirring i forbindelse med
registrering i Sauekontrollen. Vi har
valgt ikke å utvide vårt 6-sifra
 individnr. Det betyr at et lam med
 ørenummer 80001 skal registreres som
08-0001 i Sauekontrollen. Binde -
streken, som vi til nå har brukt for å
skille fødselsår og ørenummer, må vi
fjerne etter hvert som de elektroniske
øremerkene tar over, slik at det ikke
skaper mer forvirring. Har du regis-
trert feil serie på lamma dine i år? Ta
kontakt med rådgiver eller bruker støt-

te, så retter vi det opp med en gang. 

Spørreundersøkelse om nytten
av PDA og RFID-lesere
Sauekontrollen vil takke alle som tok
seg tid til å svare på spørsmål om
 nytten av å bruke PDA og RFID-
lesere. Premier er sendt til:
Ingunn Tønnesen (Snacksboller), 
Alf Myksvoll (Maglite) og Arne og
Marianne Ruud Aas, Pål Ove Wika og
Rosa Haraldsen som får USB minne b-
rikke.

Resultater fra spørreundersøkelsen
blir gjort rede for i egen artikkel i dette
bladet.

Nyansatt
Tone Beate gikk fra 1. mai over i ny
stilling som fagkonsulent ved Animalia
Fjørfe. Som erstatning for Tone har vi
ansatt Kjetil Haugen som blir å treffe
bl.a. på brukerstøtta.

Av Stine Løvik og Solfrid Tjærandsen

Foto: Grethe Ringdal
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- Markedets mest:

          - Driftssikre system

          - Servicevennlige system

- Opptil 2x50 meter rør

- 24 timer batteridrift

- Enkel betjening

- Trådløs eller kablet overføring

- Frittstående eller tilkoplet en sentral

- FG - godkjent

- Levering direkte fra lager

Mattilsynet har vedtatt nye forskrifter for dyrehold
om tilfredstillende system for varsling av brann.

TRÅDLØS OVERFØRING FRA  KR. 3.350,- *TRÅDLØS OVERFØRING FRA  KR. 3.350,- *

BRANNALARM FOR LANDBRUKETBRANNALARM FOR LANDBRUKET

Boks 78 N-1332 Østerås.   Tlf. 464 89 400   Fax. 671 57 797   www.icas.no / salg@icas.noBoks 78 N-1332 Østerås.   Tlf. 464 89 400   Fax. 671 57 797   www.icas.no / salg@icas.no

Grunnpakke driftsbygning fra kr. 16.690,- *Grunnpakke driftsbygning fra kr. 16.690,- *
Grunnpakken inneholder utstyr for sikring av driftsbygningen iht.offentlig
regelverk. Pakken kan utvides etter behov. Grunnpakken inneholder
aspirasjondetektor, kondensflaske, forfilter, 48m rør, skjøt, bend, klips og sirene
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25 mm plastrør

detektor IRS-3

Trådløs overføring

* Eks. Montering og mva.
Prisene gjelder for bestilling før 31.12.2008
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Tabell: Prosent analyser under1,8:

TINE Meieriet Øst TINE Meieriet Sør TINE Meieriet Vest TINE Midt-Norge TINE Meieriet Nord

Mnd 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Jan 89,4 96,1 97,5 100 100 100 96,3 95,8 94,9 100 - 98,6 100 98,2

Febr 90,3 95,5 95,9 100 100 100 91,0 96,4 95,1 100 100 97,7 97,3 96,6

Mars 86,7 89,2 94,2 97,3 96,3 92,8 95,2 90,7 93,5 100 100 85,3 79,8 95,0

Apr. 77,0 76,0 87,3 88,2 86,5 86,5 81,6 85,0 90,0 76,9 77,7 74,1 85,8 83,3

Mai 56,4 62,3 74,7 63,6 78,6 81,7 64,6 75,0 80,3 7,1 57,1 59,4 67,9 82,6

Juni 58,7 65,9 81,6 84,4 67,7 86,2 70,1 64,0 84,1 0 60,0 79,9 72,4 94,5

T.o.m. juni 76,4 80,8 88,5 88,9 88,1 91,2 83,1 84,5 89,7 76,8 79,0 82,5 83,9 91,7

Følg med på mjølke kva-
liteten!

Det går rette veien med fettsyrene!

Snøfrisk satsing i Norden

TINE Fôringsrådgiving

Logg deg på http://medlem.tine.no og
få resultater fra siste avregna leveranse
og siste analyseresultat i Geit -
kontrollen. På menyvalget Min buskap
Geit, Mjølkekvalitet ser du resultater fra
siste avregna måneds leveranse. Er det
resultater her som det er grunn til å
følge opp? Ved hjelp av menyvalget
Min buskap Geit, Veiedata mjølk kan du
fange opp hvilke geiter som har
bidratt til uønsket kvalitet på
månedsleve ransen. I tillegg
kan du også se om det er de
samme geitene som går
igjen med mjølke kvali-
tetsproblem. Vurdér
om dette har sammen-
heng med fôring og
stell, helse eller avl.
Din råd giver kan
hjelpe til med å vur-
dere hvilke  tiltak som
er nødvendig.

Har du ikke vært
inne på
http://medlem.tine.no
tidligere, så følg bruks an-
visningen for pålogging
øverst på siden eller kontakt din
rådgiver for hjelp.

Oversikten nedenfor viser utviklingen
av innhold av frie fettsyrer i geit mjølka.
Oppmerksomheten har vært stor på

fôring og mjølkekvalitet både i 2007 og
2008, og dette viser resultater. I måne-
dene april, mai og juni har andelen av

analyser under grensen på 1,8 økt med
15-20% i alle regioner fra 2006 til
2008.

I mai ble Snøfrisk lansert i kjeden
AxFood i Sverige, og i september står
Danmark for tur. Det er Snøfrisk
Kremost som i første omgang lanseres i
begge markedene. Bakgrunnen for lan-
seringen er den økte etterspørselen
etter ekte, naturlige produkter med en
god historie, slik Snøfrisk har. 

Lanseringen vil støttes med mye
butikkaktiviteter som utdeling av
smaksprøver og demonstrasjoner.
Mottagelsen hos våre svenske og dan-
ske samarbeidspartnere har vært svært
positiv og de gleder seg til å jobbe med
Snøfrisk som er et unikt produkt av
høy kvalitet. 

Riktig fôring er avgjørende for god
og stabil melkekvalitet, som i

neste omgang gir optimal
råvare for geitmelksproduk-

tene og nye muligheter for
produktutvikling. Riktig
fôring er også avgjørende
for ytelse, dyrehelse og
samlet sett god total øko-
nomi i produksjonen.
Bruk din TINE Rådgiver,
som kan:
• Fôrplanlegging
• Fôring av kje og ungdyr
• Vurdering av ytelsesnivå 

og  kvotefylling
• Grovfôrkvalitet
• Melkekvalitet
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Norilia ullstasjoner:

Harstad Ullstasjon 
tlf. 77 01 94 40

Førde Ullstasjon 
tlf. 57 83 42 13

Sandeid Ullstasjon 
tlf. 52 76 10 21

Forus Ullstasjon
tlf. 51 57 45 65 

Gol Ullstasjon 
tlf. 32 02 98 37

Tynset Ullstasjon 
tlf. 62 48 25 18

Penger i Ull 
Ull av god kvalitet har en framtid – med ren norsk natur og 
positive naturlige egenskaper, har ulla de beste forutsetninger! 

Vi jobber for å stimulere til bedre kvalitet for kundene og bedre 
priser til sauebonden. Etterspørselen på verdensmarkedet styrer 
markedsprisen, og det kan vi dessverre vanskelig påvirke. 

Våre ullstasjoner har tett dialog med lokallaga til Norsk Sau og 
Geit. Vi kan bidra med informasjon og ulike statistikker som 
grunnlag for det videre kvalitetsarbeidet. Ta kontakt direkte eller 
via laget ditt.

Lever ulla til Norilia ullstasjoner og nyt godt av våre fordeler: 
- pristillegg på ull som tilfredsstiller krav til god ullbehandling
- differensierte pristillegg på høstull som avregnes fra uke 1-24
- personlig tilbakemelding på avregningen om eventuelle 

kvalitetsfeil 
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Vi har lagt bak oss en rekke
 artikler om forskning som har lett
etter en «missing link» som kan
forklare årsaken til alveld. Denne
forskningen førte ikke til noen
avklaring eller gjennombrudd
som har gitt nye ledetråder. I 2007
ble det planlagt og gjennomført et
nytt felteksperiment. Intensjonen i
dette var å tvinge to grupper av
forsøkslam til ensidig beite på
romemyr, for så å sammenlikne
dyrenes utvikling med kontroll -
dyr på «trygge» beiter. I denne
 artikkelen skal vi omtale   
plan leggingen. 

Det har i flere år vært behov for å ut vik-
le en mer eksperimentell og feltrettet
alveldforskning. Lamme sykdommen

alveld er nemlig fortsatt et stort problem
for sauenæringen i enkelte kystområder
her i landet (Flåøyen 2000, 2003,
Mysterud et al. 2003). Erfaringer fra de
seinere årene er at det generelt er
 vanskelig å finansiere større prosjekter
når det gjelder alveldforskning. Den
uformelle arbeidsgruppen «Alveld -
nemnda» medvirket ved flere anledning-
er i årene 2005-06 til søknader om
 midler, blant annet til konsernene
Statoil og Yara, men med negativt
 resultat. Til tross for viktigheten har
Forskningsrådet (NFR) vist seg skuf-
fende lite interessert i slik forskning, og
søknader om denne typen prosjekter
passer heller ikke inn i de store ramme-
programmene i EU. Det ble igjen
Landbruksavdelingene hos fylkes menne-
ne i Møre og Romsdal og Sogn og
Fjordane som tok initiativet til videre
forskning. De ga i 2007 klarsignal til å
utvikle og gjennomføre et nytt prosjekt. 

Eksperimentelt prosjekt
Det nye prosjektet skal legges opp som
et eksperiment. Det ble tatt kontakt med
de to saueeierne som var med i «slipp-
prosjektet» i 2004, og på forespørsel sa
de seg villige til å stille sine besetninger
til rådighet i et nytt prosjekt. Grunn -
stammen i et nytt opplegg ble et utvalg
på fire grupper av lam i de to besetning-
ene, to forsøksgrupper og to kontroll-
grupper (Fig. 1). Det dreier seg altså om
besetningene fra de to gårdene A og B i
Halsa kommune som leserne allerede er
fortrolige med fra forrige artikkel. De
ligger begge i de lavere delene av land-
skapet ned mot Valsøyfjorden (10-100
m o.h.). Utmarks- og seterområdene
 ligger på høydenivået 350-500 m o.h.
(Fig. 2). Eier A kjører vanligvis dyrene
opp i området, hvor de slippes eller
 drives siste delen inn til selve seter områ-
det (Botnaseter). Eier B driver dyrene
opp direkte fra gården til beiteområder
rundt gårdens seter Møkkellia. Denne
settingen muliggjør en variert manipu-
lasjon av forsøksgrupper og kontroll-
grupper, så de to besetningene er nær-
mest ideelle for eksperimentell feltforsk-
ning. Den gjennomførte lik heten gjør
det mulig å foreta gjentak (replikasjo-
ner) av ulike forskningsopplegg med
uavhengige grupper av lam fra de to
gårdene. For at prosjektet skal være et
eksperiment, må det gjennom føres iden-
tiske opplegg for begge besetninger.

Feltprosedyre
Det primære forsøksoppsettet består av
to deler som skissert i Fig. 1. Et hoved-
prosjekt, som via et eksperiment vil for-
søke å teste en rekke sentrale forhold
omkring forståelsen av alveld som foto-
sensitiv lidelse. I hovedprosjektet vil
dyrene bli fulgt etter slipp på beite. Det
er naturligvis umulig med noen grad av

Jakten på alveldens «missing link» (12)

Utviklingen av en 
eksperimentell 
alveldforskning

Lam med alveld. Denne sykdommen er så viktig at den hadde fortjent en langt større
forskningsinnsats. 
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sikkerhet å si hvor lang en slik prosjekt-
periode kan bli. Det er det opptreden av
alveld det enkelte år som bestemmer.
Planen var å følge sau i et alveldområde
før, under og etter at sykdommen utvik-
let seg. Ved siden av det eksperimentelle
opplegget i besetning A, representerte
altså besetning B et «gjentak». I et eget
delprosjekt seinere i beitesesongen vil det
bli buført en ekstra forsøksgruppe med
en fastsatt forsinkelse i tid. Leserne hen-
vises til forrige artikkel (Mysterud 2008)
for å lese om begrunnelsen for denne
delen av opplegget.

«Tvangsbeiting» på romemyr
Det er planlagt å styre beitingen
gjennom å gjerde inn begrensede beite a-
realer slik at forsøksdyrene beiter på en
bestemt vegetasjonstype. Dyrene skal
altså rett og slett tvinges til å beite der
forskerne bestemmer. Da det etter de
erfaringer som er gjort til nå er rimelig
sikkert at dyrene blir syke oppe i heie-

områdene (se Mysterud 2008), vil det bli
satset på å gjerde inn romemyrer.
Forsøksgruppene skal altså beite så eks-
klusivt på rome og fukthei som mulig.
Beitingen skal styres gjennom bruk av
fleksible gjerder. 

Tilfeldig utvalg av lam
Hvordan sikre seg tilfeldige utvalg av
lam? Lamming i besetningene går over
en kortere eller lengre tidsperiode, der
lam blir født til forskjellig tid. De første
kommer tidlig og blir etter hvert samlet
opp på innmark. Når de er mange nok
blir de sluppet i utmark i sørvendte lier
på såkalt «tidligbeite». Det er altså van-
skelig å skaffe seg full oversikt over en
hel besetning før en foretar loddtrekning
for å velge ut lam, det må gjøres
trinnvis. På den tiden hvor de første
lammene normalt slippes vil det være
alt for tidlig å slippe dem på rent rome-
myr-beite. Erfaringsmessig produserer
ikke disse myrene tilstrekkelig med fôr-

planter før det har gått en viss tid ut i
beitesesongen. Dersom en gruppe skal
slippes direkte på romemyrene, og en
ønsker full kontroll med dyrenes beite -
inntak på forhånd, må de 1) enten
 samles og holdes på innmark til det blir
brukbart å beite på myrene, eller 2)
 velges fra en «sein» gruppe som blir født
på en tid som klaffer med å slippe dem
direkte på myr. Det ble valgt trinnvis
loddtrekning i grupper av lam. 

Forsøksområder
Hvilke beiter er mest «farlige»? Dette er
kjent av eierne, og to hovedområder ble
pekt ut. Disse er myrene rett nord for
Botnasetra når det gjelder besetning A,
og myrområder øst for Møkkelfjellet når
det gjelder besetning B (Fig. 2). De
delene av utmarksbeitet som settes av til
forsøksområde og gjerdes inn, bør være
så store at det fastsatte antallet dyr kan

Figur 1. Prosjektet planla et opplegg med utvalg av dyr fra beset-
ninger på to gårder og bruk av deres respektive seterområder.
Gjentak (replikasjoner) av forskningsopplegg og «manipulering»
av dyr i tid og rom kan enkelt gjøres i en slik setting ved å forholde
seg til utvalgte deler av besetningene (se teksten).

Figur 2.  Topografisk detaljkart (Statens kartverks M 711-serie;
Halsa 1421 III; rutestørrelse 1 km) som viser beliggenhet av de
romemyrene som er valgt ut som forsøksfelter (F), henholdsvis stor
myr nord for Botnasetra (besetning A) og myr øst for Møkkel -
fjellet (besetning B). Kontrollområder (K) blir lagt til gårdenes
innmark (se teksten).

Fortsetter neste side.
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gå der i den tiden som anses nødvendig.
En tenker seg derfor innhengninger som
totalt er på 400x400 m, avgrenset med
flyttbare, elektriske gjerder, som igjen er
tenkt delt opp i fire kvadranter på
200x200 m. Innhegningene settes opp

med en permanent kve i midten hvor
dyrene kan samles under prøvetaking.
Hver forsøksgruppe skal roteres
gjennom «beitekvadrantene» I-IV etter
hvert som beitet blir for dårlig i den
kvadranten der dyrene går (Fig. 3). 

Fôr nok i kvadrantene
Hver beitekvadrant på 200x200 m skal
brukes av en gruppe på ca. 30 sauer og
lam. Dette tilsvarer et beitetrykk av 30
dyr på 0,16 km2, dvs. hele 187 dyr/km2.
Dette er en ganske høy beitetetthet. Da
romemyrene (fukthei) ikke kan forven-
tes å ha særlig høy beitekapasitet, er det
mulig at fôret i kvadranten ikke varer
særlig mange dagene. Det var ikke mulig
på forhånd å si noe presist om dette, da
beiteverdien av fukthei kan variere mye,
blant annet gjennom ulike innslag av
grasarter, som for eksempel blåtopp
(Yngve Rekdal, pers. medd.). Yngve
Rekdal mente imidlertid at fire såpass
store kvadranter ville representere mer
enn nok beite til en forsøksperiode som
er mye lengre enn den som ble planlagt. 

Kontrollområder 
For hver av de to gruppene forsøkslam
som skal prøvetas i innhegningene, må
det opprettes tilsvarende utvalg av lam i
kontrollgrupper på «trygge» beiter. Det
mest nærliggende var å kjøre kontroll-
grupper ut til et helt annet geografisk
område, der en vet at det ikke forekom-
mer verken rome eller alveld. Dette ville
imidlertid ha medført et betydelig mer-
arbeid forbundet både med transport og
prøvetaking. Man besluttet derfor å

Figur 3.  Arrondering av inngjerding i fire
400x400 m store «beitekvadranter» med en
permanent kve for samling av dyr i
 sentrum. Kveet settes opp av trematerialer,
mens gjerdet er planlagt som flyttbare  
e lektriske lettgjerder med solpanel og 
batteridrevet strøm. 

Figur 4.  Skjema som viser detaljert oppsett
for planlagt gjennomføring av hovedpro-
sjektet i første del av beitesesongen 2007
(venstre del) og delprosjektet med forsinket
slipping (høyre del).

Einar Botten, eieren av besetning A, og Ole Marvin Fjærli av besetning B, begge 6686
Valsøybotn, takkes varmt for all hjelp under planleggingen, og for at de stilte sine beset-
ninger til disposisjon for 2007-prosjektet. En stor takk rettes også til landbruksavdelingene
ved Møre og Romsdal fylke og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, som finansierte 2007-
prosjektet.  

bruke gårdens innmark som kontroll-
områder. Det vil tillate en effektiv og
hensiktsmessig rutine for prøvetaking,
og erfaringer med gårdenes innmark
gjennom mange år er at det her ikke
forekommer særlig mye rome, og heller
aldri har utviklet seg alveld. Også kon-
trollgruppene vil bli styrt ved å gjerde
inn passende deler av beitet, men da det
i dette tilfellet benyttes allerede opp ar-
beidet innmark, vil det forenkle
 gjerdearbeidet med å holde kontroll-
gruppene isolert.

Gjennomføring av prosjektet
Alle lam skal rutinemessig veies og liste-
føres i begge besetninger. Programmet
for innsamling av blodprøver skal starte
allerede på innmark de siste dagene før
slipp. Det aktuelle forsøksoppsettet er
skissert i et modi fisert slipp-program
(Fig. 4, venstre del). Det vil som nevnt
bli satset på to forsøksgrupper på 20 lam
med sine mordyr, ett fra hver av går-
dene, med respektive kontrollgrupper.
Forsøks gruppene fra gård A og B vil bli
sluppet samtidig. Når det er tid for å
slippe kjøres forsøksgruppene A og B
opp og drives rett til sine respektive inn-
gjerdede forsøksområder (Fig. 4). Her
veies og slippes lammene i kvadrant I,
hvor de går så lenge det er tilstrekkelig
beite, deretter blir de overført til kva-
drant II osv., helt til forsøksperioden er
over. Rotasjonene bør foretas synkront
for begge forsøksgrupper. Etter at pro-
sjektperioden er over skal alle dyr veies
og slippes på vanlig utmarksbeite. 

Fastsetting av prøveperioder
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Den mest intensive prøveperioden bør
legges til tidsrommet hvor saponin antas
å bygge seg opp i romebeitene, og før
perioden hvor symptomer på alveld blir
synlige (Fig. 5). Tiden som gikk fra de
første lammene ble sluppet i 2004 til det
første syke dyret ble oppdaget i de to
besetningene var i gjennomsnitt 18.5
dager (se Mysterud 2008). Et minimums -
anslag for prøvetakingens lengde ut fra
dette, blir derfor 18 dager. Dette er svært
spekulativt, og utviklingen må i mange
tilfeller antas å gå langt raskere.
Forsøkslammene vil forhåpentligvis
reagere ganske raskt fysiologisk på de
saponinholdige beiteplantene, noe som

bør komme til uttrykk i dyrenes blod pa-
rametre (se under). Dyrene antas å bli
«syke» i den forstand at de opparbeider
superoksyder i blodet, men symptomene
vil vanligvis ikke slå ut før dyrene blir
utsatt for sollys. Været kan derfor være
avgjørende for når en får de første
symptomene. Det er en erfaring blant
enkelte saueholdere i dette området at
det etter lange perioder med gråvær og
nedbør kommer en «bølge» med alveld-
tilfeller når været skifter og sola kom-
mer fram. En må regne med en prøve-
periode på inntil 12-15 dager, eventuelt
lenger. 

Prøvetakingsprogram

Alle lam i begge besetninger skal
 registreres med fødselsdato, kjønn og
fødselsvekt. Dette vil eierne av beset-
ningene gjøre rutinemessig med føring
av skjemaer som tidligere er utarbeidet
for slike prosjekter. Alle lam skal veies i
det de slippes i ulike innhegninger og
kontrollveies i det de blir sluppet fra
innhegninger ut i ordinære beiter, også
ved innsamling om høsten skal vekter
registreres. Spor etter alveld og eventuell
annen sykdomshistorie skal noteres for
samtlige lam. Som hovedmetode til å
studere utviklingen av alveld vil en som
nevnt basere seg på innsamling av blod-
prøver. 

Blodprøver
Prosjektet omfatter altså et til dels
omfattende prøveprogram, men hoved-
resultatene forventes oppnådd gjennom
hematologiske undersøkelser, det vil si
gjennom analyser av blodprøvene. Ut -
vik ling av forholdene i for eksempel
lever/gallesystem blir kun overvåket på
denne måten. Prøvene fra hvert lam vil
bestå av to standard blodprøver på 5 ml
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Møkkellia med Møkkelfjellet (634 m o.h.) i bakgrunnen. De store fuktheiene øst for dette
fjellet ble valgt som ett av to prøveområder i 2007-prosjektet. 

Figur 5.  Plan for forsinket slipping av en gruppe fra besetning A i 2007, er et direkte gjen-
tak av et forsøk gjort i 2004. Tilnærmede kurver for utvikling av rome og saponin i beitene
(stiplet) og utviklingen av alveld (heltrukket) (se Mysterud 2008). Fortsetter neste side.
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tatt i halsvenen, til sammen 10 ml. De to
settene med blodprøver er planlagt ana-
lysert ved to ulike laboratorier. Det ene
settet skal fortløpende sendes inn til
Sentral laboratoriet ved Norges veteri-
nærhøgskole. Serum fra det andre settet
skal fryses ned for seinere analyser på
Farmasøytisk institutt, UiO. Blod -
analysene vil utgjøre en betydelig del av
kostnadene i prosjektbudsjettet. La oss si
at prøvetakingen begynner ca. 15. juni,
da vil det de første 10 døgn av prøve pe-
rioden bli samlet inn 80 prøver daglig,
det vil si i alt 800 prøver.

Flere spesielle forhold vil bli
undersøkt 
Det vil føre for langt her å gi en full
oversikt over alle faglige intensjoner bak

dette eksperimentet. Siden fylloerytrin
(se Mysterud et al. 2003) er beskrevet i
litteraturen som det fotoreaktive agens i
blodet på alveldlam, er det planlagt å
følge dette stoffet spesielt. Hele rekken
av nedbrytningsprodukter av vanlig
planteklorofyll kan imidlertid mistenkes
for å være fotoreaktive agenser. Singlet
oksygen i blodet er for flyktig og kan
ikke måles direkte i et slikt feltopplegg.
Her er en avhengig av å undersøke
 prøver i ettertid, uansett om analysene
gjøres svært raskt. I tillegg til blodprøver
vil det bli klippet rome på faste stasjoner
for målinger av saponin i plantene. Det
vil også bli samlet tapeprøver av
 romeblader i forsøksinnhegningene for
å undersøke mulige forekomster av
mikrosopper. Det skal tas avførings prø-

ver av alle lam, både i forsøksgrupper og
kontrollgrupper minst to ganger i prø-
veperioden. Dette for å kunne si 
noe om hvor mye sapogenin det finnes 
i  fordøyelsessystemet til hvert enkelt
lam. 

Det ble som en forstår arbeidet mye
med planlegging i forkant av dette
eksperimentelle prosjektet. Det er likevel
knyttet mye usikkerhet til gjennom fø-
ringen. I seinere artikler skal vi se på
hvordan vi ble nødt til å modifisere
enkelte deler for å få det gjennomført,
og ikke minst lære hva som ble resul ta-
tet.

Av Ivar Mysterud,
Biologisk institutt, Universitetet i Oslo



Sau og Geit nr. 4/2008 • 65

Future rundbuehaller
Den originale Futurehallen
5X6 meter. Flyttbar og med
topp kvalitet i plater. Kan
også brukes som ekstrahus i
lamminga og ved 
utegangersau. 
Pris: kr 19.700.- + mva.

Permanente haller: 8, 10, 12 og 14 m bredde.
Priseksempel for 12X24 m: kr 156.000 + mva.
Alle priser er eks. frakt og treverk.

Future rundbuehaller

www.futurehaller.no - fadum@online.no

ANIMALIA: SAUEKONTROLLEN WEB
Bli med på utviklingen! 

Tlf: 22 09 24 40  brukerstotte@animalia.no

Alt du trenger er en PC, tilgang 
til internett og et passord.

Enklere registrering
Fleksibelt og lett tilgjengelig
Nyttige rapporter og  
noteringslister
God oversikt over din  
besetning

Les mer på:

www.animalia.no/sauekontrollen

•
•
•

•
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Leserinnlegg

En stund før jeg gikk av som jordbruks-
sjef i Nedre Setesdal, hadde jeg en
 samtale med en bonde av god sam-
funnsorientert slekt - og selv drev han
en god melkeproduksjon. Vi kom inn på
beredskap og da kom det etter minnet:
Nei, det orket han ikke å snakke om og
tenke på lenger - for samfunnet hadde
stelt seg så ille med bøndene gjennom
mange år - at nå fikk de ta ansvaret selv. 

Etter mine over 30 år for landbruket
i administrasjonen så visste jeg nøyaktig
hva han snakket om, og måtte bare gi
han rett. I syttiåra var det rundt
150.000 bønder i Norge - nå er det
snaut 50.000 igjen. Særlig har det gått
ut over småbruks-Norge. Med den
 stadige nedrakkinga og sultefôringa når
det gjelder betaling for det bonden slet
ut av jorda og husdyra som han og
hans familie hadde ansvaret for 365
dager i året, måtte det gå slik. Man
 sluttet så fort en kunne. Enten ved å
finne seg annen jobb, eller pensjonere
seg raskest mulig. Neste generasjon tok
annen utdannelse.

Nylig stoppet jeg bilen og skulle
tanke opp. Der stod ei bondekone – en
trofast sliter. Med det samme hun så
meg kom det: - Nå er fjøset tomt.

Økonomien var ikke det aller verste sa
hun, men den stadige nedrakkinga av
bonden som nærmest en samfunns snyl-
ter. De hadde en liten pode som syntes
det var veldig stas å være med i fjøset
og fulgte godt med, men nå fikk ikke
han heller anledning til å utvikle seg til
en god husdyrbruker! Jeg forstod også
henne godt og de mange sauebøndene,
over 26 som før slapp i Hornnes
Vesthei, men hvor det nå kun er 3 igjen.
Priser og rovdyr og delvis mobbing har
gjort at de fant noe annet å gjøre. Ikke
ble de forsvart av lovgivere eller politi-
kerne heller - så da var det like godt å
slutte.

Kornsiloene som ga oss mattrygghet
med kornlager for husdyr og folk i 9 og
12 måneder er borte og bevilgning
strøket av statsbudsjettet i 2003. Jeg
skrev om «Kjøp korn nå» i 1987, men i
stedet rev man siloene og bygde hybel-
hus etc. Sukkerlagrene er også omtrent
tomme osv! 

Statsminister Per Borten og Trygve
Haugeland laget den første
Naturressursmeldinga og ville ha et
Naturressursdepartement i slutten av
sekstiåra, fordi det kunne bli «skjebne sv-
angert» for et folk ikke å ha over sikten

over produksjon av mat og råstoffer.
Brattli og Ap laget
Miljøverndepartementet isteden! Hørte
man? 

Nå er matkrisa her, og mye tull sies
og skrives av de som intet hørte eller
forstod den gang. Nå er de med, uten å
skjønne hva som førte oss dit og hva
som evt. er redningen. Jeg husker et skilt
som stod på verkstedet i Oslo der jeg
leverte bilen i ungdommen: «Hjelp meg
til å holde min munn lukket inntil jeg vet
hva jeg snakker om». 

Nå er tiden inne til å lytte til
 bøndene og gi dem det de trenger for
å komme på bena igjen for å ta vare på
både seg selv og folket vårt.  Så bør
administrasjonen, som ble bygd opp
etter krigsårene, settes i stand igjen
med de nødvendige fagfolkene fra
lokalplan til fylke og Landbruks -
departement - samt bevilgninger for å
sette gardene i stand igjen med grøfter,
nydyrking, restaurering av bygnings mas-
se etc. 

Vi har penger, men hva med forstå-
elsen og viljen?

Av sivilagr. Jørgen Høgetveit

Matkrisa og 
bondens priser m.m.

Hvem tjener på
Jordbruksavtalen?
Ja, slik kan man spørre. Vi har nå fått en
oppskrytt avtale i havn, kanskje en av
historiens dårligste for bonden, men
den beste i historien for statens del.

Etter mange år med interesse for
landbruk og en ivrig samler av gamle
dokument, så finner jeg ikke noen
annen avtale som er så god for staten
som årets jordbruksavtale, de kommer
nemlig ut i en stor pluss på regnskapen
angående avtalen.

Når staten tar inn mer i moms enn
de gir i overføringer til bonden, da er
det særdeles dårlig for bonden.

Størrelsen på gevinsten kan settes
opp slik en vil, men pluss blir det for
staten.

Det som og er litt merkelig i årets
 avtale er at forbrukerne skal betale alt,
også statens gevinst.
Var denne vurderinga med når avtale par-
tene ble enige, eller er slike momenter
uinteressante for avtalepartene?

Målpris har ikke noe med hva
 bonden får for produktene, det er hva
andreleddet kan ta ut. Da er det ønskelig
å få svar fra faglaga om de har regna ut
hva som er igjen til bonden av disse
supertalla når slakteri-, meieri- og grønt-
omsetningsleddet har tatt sitt?

Det er på sin plass at svaret kom-
mer ut i media så forbrukerne ser
 hvordan den store prisøkningen på for-
bruksvarer «kommer bonden til gode.»

Personlig så tror jeg at merkost na-
dene til inntransport og lønnsauke samt
diesel og gjødselpriser spiser opp alt av
jordbruksavtalen, og mer til.

Da det framforhandla resultatet av
jordbruksavtalen var ute til avstemning,
ble det slått stort opp at det store
 flertallet av medlemmene stemte ja.
Hvem var disse ja-folka, var det støtte-
medlemmer eller var det aktive bønder?

Vi vet jo at mange av medlemmene i
faglaga ikke er bønder, derfor så er
dette interessant. Jeg går ut fra at data-
systemene i faglaga har en oversikt over
dette.

Ingart Blikra, Grimstad
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NORSKE FORHANDLERE www.knarrhult.no
Harald Snellingen 2740 Roa 913 278 39
Steinar Sørbøen 3570 Ål 412 383 40
David Disserud 2093 Feiring 911 219 05
Ole Johan Bjørge 2634 Fåvang 975 26 886
Oddgeir Grobakken 2943 Rogne 906 090 93
Håvard Jønnardalen 3841 Flatdal 905 337 60
Bryne Landbruksservice AS 4341 Bryne 517 707 00
Peder Pedersen 4480 Kvinesdal 971 782 74

Hagia Karmøy 528 467 88
Olav-Terje Rio 5700 Voss 908 287 84
Maskinsenteret AS 6851 Sogndal 576 716 22
Rolf Sverre Holum 7340 Oppdal 907 267 55
Snorre Forsbakk 8200 Fauske 997 48 104
Asbjørn Rognli 9360 Bardu 911 649 51
Andreas Lund 9400 Harstad 907 739 17
Degernes Landbrukslag Østfold 692 264 40

SORTERINGSANLEGG SOM DEKKER 
ALLE BEHOV!
Bruk din eksisterende vekt i vårt sorteringsanlegg eller 
bestill med ny vekt for avlesing av elektroniske øremerker.
Fungerer både til Led-Sau og Animalia.

SKILLEGRINDER
• Topp kvalitet med lav vekt
• Varmgalvanisert
• Fire forskjellige lengder
• Høyde 105 cm

SORTERINGSANLEGG

RUNDBALLEKORG

• Består av seks
bevegelige deler

• Sikker mot 
henging

• Alt fôr blir spist
opp, også kjernen

• Tar en eller to
rundballer

Praktiske og fleksible innredninger som fungerer i
praksis og varer i mange år.

INNREDNINGER

Sikker rundballekorg

www.knarrhult.no



Levende opptatt av det

Tilbudene gjelder ut oktober. Alle priser er eks. mva.

Vekt for lam, 100 kg  7415,-
V.nr.: F047200410

Reserveklokke for lammevekt
2550,-

V.nr.: FB122010000

Kjeledress, våtrom
366,-

Vanntett slitesterk nylon på armer
og ben. Finnes i str. XS-XXL.

Dobbel glidelås. Separat mobil-
lomme. V.nr.: 5008D%

Klippemaskin for sau
SC320. Innebygget over-

belastningsvern, 5 m lang kabel,
vekt ca 1,25 kg 230V, 320W. 

V.nr.: 97106480

Bukse, våtrom  238,-
Vanntett slitesterk nylon på ben.

Finnes i str. XS-XXL. Praktisk mobil-
lomme. Doble knapper i midje. 

V.nr.: 5008F%

F K  b u t i k k e n  -  e n g a s j e r t  i  n o r s k  l a n d b r u k !

Velg riktig fôr!

3825.-
Før 4500,-

Pluss Multitilskudd Sau
– uten kopper
Tilskuddsfôr i pelletert form,
med god smakelighet. Pluss
Multitilskudd Sau er nødvendig
når dyra får mindre enn 300
gram kraftfôr per dag. Pellets
gir mindre støv og lettere
håndtering. Selges i 
25 kg sekk.

FORMEL Lam er et spesialfôr til lam,
som gir topp kjøttfylde og god klassifisering

av lamma. FORMEL Lam kan gis etter appetitt
og har et høyt innhold av fiber, som gir godt
miljø i vomma. Mineralinnholdet i FORMEL

Lam forebygger urinstein. Selges i bulk,
storsekk og småsekk

FORMEL Sau er hovedfóret til 
sau og livlam fra innsett om høsten og 

fram til beiteslipp.  Til voksen sau kan det 
evt. brukes FORMEL Sau Vinter fram til 
ca. 1. mars. FORMEL Sau selges i bulk, 

storsekk og småsekk. 

RETURADRESSE: Sau og Geit, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo
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