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Leder

Norsk Sau og Geit
– det er du det!
Vi hører til stadighet, både fra enkeltmedlemmer og tillitsvalgte på ulike
nivåer i organisasjonen, at den eller
den saken må «dere i NSG» ta
dere av. Men hvem er egentlig dere
(eller vi) i NSG?
Jo – framfor alt; Norsk Sau og Geit er
hvert enkelt medlem. Alle medlemskap i Norsk Sau og Geit er personlige, og dette innebærer at hvert
medlem «eier» sin del av organisasjonen. Ikke bare eier sin del, men det
medfører også at hver enkelt har sin
del av ansvaret for organisasjonen
Norsk Sau og Geit. Nå tenker mange
kanskje: - Men jeg er jo bare et
medlem, hvordan kan jeg ha noen
innflytelse? Når NSG, tross alt, har vel
13.000 medlemmer kan nok dette
delvis være rett, men ikke helt. Alle har
nemlig muligheten til å jobbe
gjennom organisasjonen. Ta opp saker
en brenner for gjennom lokallaget, slik
at dette kan fremmes videre via
fylkeslaget og til styret sentralt osv.
Det er det som kalles «tjenestevei»,
og signaler som kommer fra «grasrota», gjennom lagsapparatet, skal
veie tungt.
Hvordan fungerer det så med å
fremme saker gjennom lagsapparatet? I løpet av de 6 årene jeg nå
har vært med i den daglige ledelsen
av NSG, og dette inkluderer blant
annet 4 landsmøter, har det ikke vært
noen «innkomne saker» til noe landsmøte. Jeg tror ikke dette kommer av
at medlemmene ikke har saker de

brenner for. Det er heller nærliggende
å spørre seg om vi virkelig får
organisasjonen til å fungere slik vi
ønsker. Drar alle i lag, i samme
retning, eller lever de ulike delene av
organisasjonen i stor grad sitt eget liv?
Kommunikasjon er et nøkkelord i
denne sammenhengen, hvordan vi
klarer å få formidlet informasjon oppover og nedover i organisasjonsapparatet. Dette igjen er avhengig av
ressurser og hvordan disse kan
utnyttes på best mulig måte. En stor
utfordring for enhver organisasjon, og
NSG er ikke noe unntak.
En sterk organisasjon bygger vi også
gjennom å ha flest mulig «med på
laget». NSG har en tilslutning på
rundt 75 %, dvs. at 3 av 4 småfeholdere i Norge er medlemmer. Selv
om medlemstallet er synkende, ser
det ut til at vi det siste året har hatt
et mindre frafall i medlemsmassen
enn den prosentvise nedgangen i
antall bruk med småfe. Dette er selvfølgelig gledelig, og en utvikling vi må
håpe på at fortsetter framover. I de
to siste årene har vi lagt spesiell vekt
på medlemsverving. Selv om dette
kanskje ikke har «tatt helt av», har
det å sette fokus på medlemsverving
utvilsomt en positiv effekt. Og det
viser seg at de som legger ned noe
arbeid i å rekruttere nye medlemmer
virkelig klarer å få «flere med på
laget». Målet burde være at hvert
medlem i Norsk Sau og Geit verver
et nytt hovedmedlem eller husstands-/
støttemedlem. Det er helt klart at det

ligger et potensial i fortsatt satsning
på medlemsverving, og at dette er
noe hver enkelt kan gjøre for
organisasjonen sin.
Årets jordbruksforhandlinger er nært
forestående. En kan vel si at det
sjelden har vært så viktig for småfenæringa å «kjenne sin besøkelsestid»
som akkurat i år. Vi går mot et
markedsunderskudd for lammekjøtt,
og det er enighet på flere hold om at
det er nå saueholdet må få et
økonomisk løft for å komme opp på
et inntektsnivå på linje med det
øvrige landbruket. Norsk Sau og Geit
sine viktigste innspill i år er blant
annet å få beitetilskuddet opp på
kr 100,- pr. dyr, 5 kr i økt målpris for
lammekjøtt samt økt satsning på
fellesskapsløsninger og dyrehelse. Våre
websider vil være fortløpende oppdatert om organisasjonens innspill til
årets jordbruksforhandlinger. Selv om
hovedstrategier og «kravdokumenter»
fra NSG overfor forhandlingspartene
blir utarbeidet sentralt, er det helt
nødvendig at hele organisasjonen er
med og fremmer «kravene» og står
bak disse.
La oss håpe på at hvert eneste
medlem i NSG, etter at årets jordbruksoppgjør er klart, kan stå fram og
med stolthet si; - denne saken har
vi i Norsk Sau og Geit tatt oss
av!

Sau og Geit nr. 2/2007 •

3

Tilsette i NSG
Lars Erik Wallin
Generalsekretær
T: 23 08 47 96
M: 481 50 190
lars.erik.wallin@nsg.no

Ingunn Nævdal
Rådgiver geitavl
T: 23 08 47 99
M: 977 52 936
ingunn.nevdal@nsg.no

Stig-Runar Størdal
Regionkonsulent saueavl i region
Midt – Lensvik, 25% stilling
M: 952 56 896
stig-runar.stordal@nsg.no

Ada Kalheim
Administrasjonssekretær
T: 23 08 47 80
M: 414 43 080
ada.kalheim@nsg.no

Inger Anne Boman
Avlsrådgiver - UMB
T: 64 96 51 47
inger.anne.boman@nsg.no

Ragnhild Gudrun Vikesland
Rådgiver beitebruk
T: 23 08 47 93
M: 950 77 207
ragnhild.vikesland@nsg.no

Mona Skjønhaug
Kontorfullmektig
T: 23 08 47 70
M: 922 69 458
mona.skjonhaug@nsg.no

Tone Maria Hanssen
Avlsrådgiver - Hamar,
60% stilling
T: 62 51 01 45
tone.maria.hanssen@nsg.no

Lars Kveberg
Utmarksrådgiver - Koppang
50% stilling
T: 62 46 39 44 - M: 992 28 501
lars.kveberg@nsg.no

Even Olsen
Organisasjonssekretær
T: 23 08 47 74
M: 909 92 154
even.olsen@nsg.no

Inger-Johanne Holme
Avlsrådgiver - UMB
60% stilling
T: 64 96 51 46 - M: 976 57 253
inger-johanne.holme@nsg.no

Arne Flatebø
Redaktør/ seniorrådgiver
T: 23 08 47 94
M: 995 99 226
arne.flatebo@nsg.no

Leiv Sigbjørn Eikje
Stipendiat - UMB (permisjon)
T: 64 96 51 45
M: 916 88 174
sigbjorn.eikje@nsg.no

Bjørn Erik Frislie
(Driftsleder - Staur)
T: 62 57 39 16 - M: 917 37 641
E-post: staur@nsg.no

Thor Blichfeldt
Avlssjef
T: 23 08 47 72
M: 901 99 560
thor.blichfeldt@nsg.no

Turid Sundt
Regionkonsulent saueavl i region
Vest - Evanger, 50% stilling
M: 909 39 193
turid.sundt@nsg.no

Stein Haugland
(Fjøsmester - Særheim)
50% stilling
T: 51 78 97 55 - M: 951 38 553
E-post: sh@nsg.no

Redaktør: Arne Flatebø
Tlf:
23 08 47 94
E-post:
arne.flatebo@nsg.no
Annonser: Arild Mathisen
Tlf:
995 29 399
Materiell sendes:
aril-ma@online.no

Forside: Sau i vinterlandskap i Lier.
(Foto: Lars Erik Hennum)

Nr. 2/2007,
60. årgang
Kjem ut med
6 nummer per år
ISSN 0036-5009
Manusfrist nr. 3/2007: 08.05.07
Materiellfrist annonser: 11.05.07

4 • Sau og Geit nr. 2/2007

Grafisk produksjon:
Digital Deus AS, Drammen
Utgjevar:
Norsk Sau og Geit
Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo
Kontor:
Parkvn. 71, Oslo
Tlf:
23 08 47 70
Faks:
22 43 16 60
E-post:
nsg@nsg.no
Heimeside: www. nsg.no
Bankgiro:
9365 05 49420

NSG Semin AS
Ewa Wallin
Fagsjef - NSG Semin AS
T: 23 08 47 75 - M: 481 00 424
ewa.wallin@nsg.no

Styret i NSG:
Leiar: Odd E. Risan
7340 Oppdal
Mobiltlf: 9201 9202
E-post:
o.e.risan@c2i.net
Nestleiar: Erik Fløystad
4849 Arendal
Mobiltlf: 977 89 272
Magnhild Nymo
9372 Gibostad
Ove Ommundsen
4130 Hjelmeland
Øivind Gurandsrud
3410 Sylling
Erling Offerdal
5875 Årdalstangen
Ingrid Arneng
2940 Heggenes
Ordførar: Vivi Lindholm
2030 Nannestad

NSG gjennom 60 år
Norsk Sau og Geit rundet 60 år 12. mars, men ikke noe tyder på at
organisasjonen har tenkt å pensjonere seg av den grunn. Laget er
fortsatt opptatt med mange viktige saker – nye dukker opp etter at
andre er løst, mens noen er blitt faste arbeidsoppgaver.
Jubileumsboka som Dagfinn Drabløs skrev til 50-årsmarkeringen
oppsummerer lagets historie på en god og detaljert måte. Vi skal i
dette nummeret av Sau og Geit se på hvordan småfeholdet og
organisasjonen vår har utviklet seg de 60 åra den har eksistert.
I jubileumsskriftet kan vi lese at under
forberedelsene til stiftingen av laget ble
det lagt stor vekt på formålet og de
hjelpemidlene en ville benytte for å nå
målene. Disse gikk i korthet ut på følgende:
• arbeide for et rasjonelt småfehold
basert på de naturgitte beiteressursene og landets behov for
småfeprodukt,
• fremme samarbeid mellom
produksjon og omsetning, og
• utvikle et planmessig avlsarbeid
bygd på de rasene som passer for
landets naturgitte forhold.
Denne målsettingen finner vi stort sett
likelydende igjen i dagens lagslover.
Vedtektene har vært oppe til revisjon

ved flere høve, men denne formuleringen er det rokket lite ved.
Konklusjonen må bli at det var framsynte personer som utmeislet denne
formålsparagrafen.
Alslag - ikke avlslag

Da laget ble stiftet gikk diskusjonen
ganske intenst om organisasjonen
skulle være et avlslag, som bygde på de
ulike raselagene, eller et alslag for sauog geiteholdere der alle sider ved småfeholdet skulle inngå som arbeidsområder - ikke bare avlsarbeidet. Denne
diskusjonen endte opp med at laget
skulle hete Norsk sau- og geitalslag.
Navnevalget skulle markere at laget
hadde mer vidtrekkende oppgaver enn
bare avlsarbeid.

Diskusjonen om lagets arbeidsfelt
har dukket opp ved flere høve gjennom
de 60 åra laget har eksistert. At NSG
engasjerte seg også på den politiske
arenaen er blitt harselert med opp
gjennom tidene av de som mente laget
burde holde seg til avlsarbeid, på linje
med storfe, svin og fjørfe. Men i dag er
det få som kritiserer den retningen
laget valgte allerede fra starten av.
Utviklingen har også vist at Norsk sauog geitalslag og dets idealister var før
sin tid - de andre avlsorganisasjonene
har etter hvert tatt etter NSG på dette
området.
At organisasjonen skiftet navn i
2005 til Norsk Sau og Geit hadde med
reint praktiske forhold å gjøre, ikke
med at en ønsket å endre lagets
ideologi og arbeidsmål.
Avlsarbeidet har alltid vært
prioritert

Sjøl om laget var, og fortsatt er, et
alslag så har alltid avlsarbeidet stått
sentralt i organisasjonen. Det var
Landbruksdepartementet ved statskonsulenten som hadde ansvaret for
avlsarbeidet i den tiden laget ble stiftet.
Men det var NSG som var initiativtakeren og pådriveren til omleggingen
fra «eksteriøravl» til avkomsgransking,
som etter hvert ble tatt i bruk på 60tallet. Blant annet stod resultatene fra
«forsøkene» på Tveter Gård i Asker,
som NSG drev på den tiden, sentralt i
utformingen av det nye avlsopplegget.
Avlsplanene for sau og geit, slik vi
kjenner de fra nyere tid, ble vedtatt i
1968 og 1971. Etter den tid er de
revidert flere ganger.
Sjøl om NSG hadde jobbet planEn fortjent hvil etter at sauene er kommet i sankekvea. Bildet er fra Fjellstølen i Leveld i
Hallingdal på 60-tallet. (Arkivfoto)

Fortsetter neste side.
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messig for en omlegging av sauavlen så
ble organisasjonen satt på sidelinja den
første tiden etter at Landsrådet for
sauavl ble oppnevnt. Ikke før etter
revisjon av planen på 70-tallet fikk
laget en formell plass i landsrådet. At
organisasjonen på den tiden var kløyvd
kan muligens forklare den behandlingen laget fikk i visse kretser når det
gjaldt dette spørsmålet. Da det første
Landsrådet for geitavl ble oppnevnt av
Landbruksdepartementet i 1972, etter
at laget igjen var samla, ble NSG med i
rådet og fikk attpåtil formannen.
Det skjedde ei endring i organisasjonsmodellen etter at avlsplanen for
sau ble revidert midt på 70-tallet. NSG
overtok oppnevningen av avlsråda og
etter hvert også arbeidet med indeksberegningene, som til nå hadde blitt
utført av NLH. Laget fikk mer og mer
styringen av avlen sjøl, mens arbeidet
fortsatt var og fremdeles er finansiert
over jordbruksavtalen og etter hvert
også omsetningsrådet.
Utmarksbeite, ryggraden i
næringa

Måten Norge utnytter utmarksbeitet
på, er spesielt sammenlignet med
andre europeiske land med et visst
omfang på småfeholdet. Arbeidet i
laget har også vært preget av at utnytting av utmarksbeitet er viktig og er et
av hovedargumentene for næringens
eksistens. Mye av ressursene i laget er

Sau og Geit har alltid vært lagets talerør
nr. 1. Første nummeret av bladet kom ut i
1948. I dag betyr lagets websider stadig
mer i informasjonsarbeidet.

brukt på å sikre og utvikle bruken av
utmarksbeite.
En av de første og store oppgavene i
laget var å starte organisering av fellessetrer for geit. Dette arbeidet var det
NSG som gikk i bresjen for. På 70tallet kom organisering av beitelag for
sau, slik vi kjenner det i dagens ordning – organisert beitebruk. Det gikk
raskt å organisere beiteinteressene i
egne beitelag. Og arbeidet med å få
ned tapene kunne starte. Dersom vi
studerer beitestatistikken, fra starten av

og fram til rundt 1990, ser vi at oppslutningen økte raskt og tapsutviklingen pekte i rett lei i de fleste fylker –
arbeidet ga resultat som forventet.
Sjøl om det i enkelte fylker har vært
noe tap på grunn av rovvilt hele tiden,
var det først på 90-tallet at rovdyrtapene virkelig begynte å ta av.
Naturlig nok har mye av ressursene i
laget blitt brukt på dette problemområdet. I starten var det vanskelig for
mange å forstå at det var nødvendig å
legge ned så mye arbeid i organisasjonen på rovdyrproblema. Også egne
medlemmer, i områder som ikke var
berørt av rovdyr, kritiserte lagsledelsen
for dette. Etter hvert som rovdyrproblema stadig sprer seg til nye områder har denne kritikken stilnet. I dag er
NSG en samlet organisasjon i disse
spørsmålene.
Helsearbeid stadig viktigere

Sjeviotrasen dominerte stort tidlig på 1900-tallet. (Arkivfoto)
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Også helsearbeid har vært av de viktige
oppgavene i organisasjonen. I starten
var kampen mot innvortes og utvortes
snyltere viktige arbeidsfelt.
Første helseplanen i saueholdet, der
NSG stod sentralt, er så langt tilbake
som 1964. Da fikk en i stand et formalisert samarbeid mellom NSG, en
praktiserende veterinær samt fylkesveterinæren i Rogaland og lokale saueholdere i Nord-Rogaland om et planarbeid der helse inngikk som et viktig
element. Dette arbeidet fikk smått om
senn betydning for de faglige rådene
som senere ble gitt om helsespørsmål i

saueholdet langt utover det området
«prosjektet» gikk, skriver Dagfinn
Drabløs i «Soga om smalen».
Det skulle likevel gå over 30 år før
helsetjenestene for geit og sau ble
etablert. Først kom HT-geit og senere
HT-sau, som var den siste helsetjenesten som ble opprettet for
produksjonsdyra våre.
NSG har, helt fra starten av, vært
opptatt av småfehelsa. Sjøl om helsetilstanden i den norske småfepopulasjonen har vært regnet som god,
sammenlignet med situasjonen i
mange andre land, har prøvelsene
likevel vært store også i Norge når det
gjelder småfesjukdommer. Her kan vi
bare nevne mædisjuken som vi fikk
med livdyrimport på 60- og 70-tallet,
og som senere blusset opp igjen på 90tallet og siste gang etter 2000-årsskiftet.
Skrapesjukeproblema, som tok helt av
på 90-tallet, dro store ressurser fra
organisasjonen. Laget ble sterkt involvert i det arbeidet som ble ledet av
Statens Dyrehelsetilsyn, nå Mattilsynet.
Sjøl om vi i ettertid kan se at ting
burde vært gjort annerledes, var
beslutningene, ut fra det en visste på
den tiden, riktige. Mange av tiltakene
som ble satt i verk for å få bukt med
problema ble styrt av media og
markedet. Her ble både forskning,
styresmakter, organisasjoner og
næringa overrumplet og delvis satt på
sidelinja, og det oppstod en situasjon
som ingen helt hadde herredømme
over.
I dag er skrapesjuken og mædi under
god kontroll gjennom offentlige helseprogram. Og en er i disse dager i gang
med et omfattende saneringsprogram i
geitepopulasjonen for å få bukt med
byllesjuke, paratuberkulose og CAEviruset. Når dette er gjennomført vil
Norge kunne stå fram som et land med
særs god helsetilstand i småfeholdet.

finne noe de interesserer seg for. Denne
linja forsøker en å føre videre også i
dag.
Etter hvert som datateknologien
utvikler seg vil trolig mer og mer av
fagstoffet også bli å finne på lagets
websider.
Stor kursaktivitet

Opp gjennom tidene har det blitt holdt
mange kurs i regi av NSG sentralt. De
første kursa var for framtidige sauegjetere, senere kom gjeterhundkursa
som etter hvert gikk over til å bli
instruktørkurs. Fylkes- og lokallaga har
overtatt de tradisjonelle gjeterhundkursa. Laget fant tidlig ut at skulle en
dekke kursbehovet måtte det satses på
å utdanne instruktører. Dette opplegget ble etter hvert også valgt for
klippekursa. På den måten engasjerer
en hele lagsapparatet og kan gi et mye
bredere tilbud.
Det er gitt ut flere fagbøker i regi av
NSG eller der NSG har samarbeidet
med andre. De bøkene som har hatt
mest å si er nok «Sauehald med framtid» og oppfølgerne «Saueboka» og
«Geitboka». Det er blitt utarbeidet
studiehefter til disse bøkene, og saue-

kurset har vært
en bestselger hos
Landbruksforlaget
flere ganger.
Grafisk profil

De som stod bak stiftelsen av
laget var tidlig opptatt av at organisasjonen skulle ha en rein og illustrativ
logo. Denne er endret og modernisert
to ganger i løpet av de 60 åra laget har
eksistert, men likheten med den
opprinnelige logoen er klar. Dette har
vært et bevisst valg, og kjennetegner
NSG som en konservativ organisasjon
på dette området.
Siste ansiktsløftningen skjedde i
2004/2005 da laget fikk dagens logo.
Sau og Geit har gjennomgått en
betydelig endring og det er blitt
utarbeidet nye websider med ny
grafisk profil.
Arne Flatebø
arne.flatebo@NSG.no

Sterk og arbeidsvillig
student søker
sommerjobb
Jeg heter Øivind Schøyen,
er 25 år, engasjert og ønsker
sommerjobb som gjeter eller
annet gårdsarbeid. Kan jobbe
fra 16. juni til og med 16.
august. Kontakt meg på mobil:
936 56 850 eller på mail:
oivind.schoyen@student.uib.no

Informasjonsvirksomheten

Da laget ble stiftet gikk det under ett år
før første nummer av medlemsbladet
Sau og Geit ble gitt ut. Bladet har alltid
vært den viktigste informasjonskanalen
for organisasjonen, både til egne
medlemmer og eksternt.
Etter som tiden har gått har bladet
utviklet seg fra å være et enkelt informasjonsskrift til å bli et moderne fagtidsskrift. Det har alltid vært et mål at
bladet skal ha et variert faginnhold,
slik at alle medlemmer skal kunne
Sau og Geit nr. 2/2007 •
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Splitting og samling på nytt
Oppslutningen om NSG økte
raskt etter at laget ble stiftet.
Den første toppen nådde en i
1965, da medlemstallet var
oppe i nesten 20.500. Så kom ei
vanskelig tid i lagets historie,
med splittelse og medlemsflukt.
Denne perioden er detaljert
beskrevet i «Soga om smalen». Vi
kan konstatere at fra 1965 til ny
samling i 1971 hadde NSG mange
«fiender» som motarbeidet organisasjonen - fra høgtstående landbruksfunksjonærer og tillitsvalgte i andre
organisasjoner til tidligere medlemmer i laget.
«Gjøkungen» NSG

Bakgrunnen for striden som delte
laget kan synes vanskelig å finne
årsaken til. Men det er innlysende at
selve opprettelsen av Norsk sau- og
geitalslag i 1947, med rask medlemstilstrømning falt mange tungt for
brystet. Særlig det at laget engasjerte
seg i landbrukspolitiske saker var lite
populært i enkelte kretser. Saken
som utløste selve rabalderet dreide
seg om handel med noen pelssauer,
og var nærmest å regne som en
personstrid mellom lagets daglige
leder og en fylkesleder. Men dette
bør nok ses på som dråpen som fikk
begeret til å flyte over, mer enn selve
årsaken til konflikten. Til tross for at
«pelssaufeiden» til slutt ble løst i et
rettsforlik, fortsatte likevel striden i
laget. Dette underbygger teorien om
at det måtte være andre underliggende grunner som var årsaken til at
laget ble delt.

osv. Beitespørsmål og forsøksvirksomhet, gjennom lagets drift av Tveter
Gård i Asker og Valbjør i Vågå, ble det
arbeidet videre med.
Landbrukspolitikere som
meglere

Etter hvert ble det arrangert flere
møter for å forsøke forsoning mellom
utbryterne og laget, men en nådde ikke
fram til noen løsning. Det hele endte
med at fem medlemmer av Stortingets
landbrukskomité tok initiativ til å
megle mellom partene. Dette resulterte
i et skriftlig forslag som både NSG og
Norsk Småfelag, som utbryterorganisasjonen kalte seg, aksepterte. I et felles
årsmøte mellom de to organisasjonene,
nøyaktig 24 år etter at NSG var stiftet,
ble småfeholdet på nytt samlet til én
organisasjon. Men det tok lang tid før
medlemstallet var tilbake til det nivået
det hadde før splittelsen.
Medlemsservice

Noe av filosofien bak ønsket om en
egen organisasjon for småfeholdet i
1947 var å gi småfeholdere over hele
landet et godt tjenestetilbud. Norsk
sau- og geitalslag startet derfor straks

en egen forretningsvirksomhet, men
dette var ikke like populært over alt.
Enkelte såg på denne virksomheten
som en konkurrent til andre, allerede eksisterende landbruksorganisasjoner.
Forretningsvirksomheten startet
med livdyrformidling, senere kom
omsetning av pelslamskinn, formidling av gjerdemateriale og
sambandsutstyr osv. Målet med
aktiviteten var ikke å tjene mest
mulig penger, men å gi medlemmene gode tilbud på ulike tjenester/
produkter som låg innenfor lagets
formål, slik det var formulert i
vedtektene.
Denne formidlingsvirksomheten
var nok en av de viktige årsakene til
striden i laget og at mange medlemmer forlot NSG i de vanskelige åra
fra 1965 til 1975. Diskusjonen som
var rundt disse forholdene, før og
etter lagssplittelsen, førte til at
forretningsvirksomheten i NSG ble
skilt ut som et eget AS i 1973.
Medlemsservice AS ble til slutt
avviklet 31. januar 2004.
Arne Flatebø
arne.flatebo@nsg.no

Bruk med småfe og antall medlemmer i NSG

NSG jobbet videre

Sjøl om splittelsen førte til sterk
nedgang i medlemstallet, klarte
laget i store trekk å skjøtte oppgavene i tråd med formålet slik de er
beskrevet i lovene. Medlemsbladet
Sau og Geit kom ut som før, om enn
noe tynnere i en periode, arbeidet
med nye avlsplaner gikk sin gang
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Utviklingen i antall bruk med småfe og antall medlemmer tilsluttet NSG
fra 1947 og fram til i dag.

Saueinnredning med 2 typer bingefronter.
Oppdelte og langsgående eteåpninger.
Lammebingeskiller. Skillet er ferdig til bruk og
monteres på sekunder.
ET!
NYH meLam skiller
e
bing

STREKKMETALL
NORSK KVALITET - ALLE STØRRELSER!

Hvit

Ferdigbehandlede plater, for
utsatte miljøer
- En prisgunstig norsk tak og
veggplate til bruk i husdyrrom

Fleksible porter, gir enklere
sortering.
Drikkeutstyr, dører,
vinduer, ventilasjon
løst eller på selvbærende rammer!
Ny type, 3,5 mm platetykkelse.

Grønn

Terracotta

Ring oss for
nærmere info.
Varene leveres fraktfritt,
hele landet

!
ET Veggplate i helH
NY
støpt plast.

STEINAR
SØRBØEN
LANDBRUKSPRODUKTER

3570 Ål i Hallingdal

Gode løsninger og priser på saueinnredninger!

Telefon: 32 08 55 14
Mob. 412 38 340
Fax: 32 08 30 03

BRANNALARM FOR LANDBRUKET

Mattilsynet har vedtatt nye forskrifter for dyrehold
Fra 1. januar 2007 skal alle gårdsbruk hvor det holdes flere enn
10 hester, 30 storfe/småfe ha tilfredstillende system for varsling av brann.

- Markedets mest:
- Driftssikre system
- Servicevennlige system
- Opptil 2x50 meter rør
- Automatisk justering av følsomheten

25 mm plastrør

- 24 timer batteridrift

N

Aspirasjonsdetektor IRS-3

Trådløs overføring

25 mm plastrør

- Trådløs eller kablet overføring
- Frittstående eller tilkoplet en sentral
- FG - godkjent med sentral
- Levering direkte fra lager

Grunnpakke driftsbygning fra kr. 15.490,- *
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

TRÅDLØS OVERFØRING FRA KR. 3.200,- *
* Eks. Montering og mva.
Prisene gjelder for bestilling før 01.03.2007

Boks 78 N-1332 Østerås. Tlf. 464 89 400 Fax. 6716 4151 www.icas.no / salg@icas.no

I mønstringsringen: Fra Dyrsku´n i Seljord i 1974. (Arkivfoto)

Fra eksteriøravl
til seminavl
Sjøl om NSG ble et alslag og ikke
avlslag da det ble stiftet i 1947,
har avl alltid vært en av de viktigste arbeidsoppgavene i
organisasjonen.
Sauavlen har gjennomgått flere
hamskift og tidsepoker i løpet av
disse 60 åra. Det startet med
statskonsulent Selands
eksteriøravl og ender med dagens
moderne avkomsgransking der
bruk av semin står sentralt.
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Avlsarbeid med hovedvekt på eksteriøret
startet rundt 1920, da flere av dagens
norske raser ble til. Denne tidsepoken
varte fram til en gradvis gikk over til
avkomsgransking på 60-tallet. Første
avlsplanen, som var tuftet på avkomsgransking, ble vedtatt i 1968. Senere er
planen revidert og endret flere ganger,
siste gang i 2005.
Staten styrte i starten

Før 1980 var det Staten ved statskonsulenten som hadde ansvaret for
sauavlen i landet. Riktignok hadde NSG

minst en finger med på rattet, ved sin
deltagelse i Landsrådet for sauavl. Men
det var landsrådet, som den gangen var
oppnevnt og styrt av Landbruksdepartementet, som hadde siste ordet.
Motsetningene om retningen sauavlen
burde gå var likevel små, sjøl om
diskusjonen til tider har vært både
intens og hard. Sånn sett var den
organisatoriske styringen av mindre
betydning for det praktiske avlsarbeidet.
Fra 1980 har landsrådet vært et
rådgivende organ i sauavlsspørsmål,
oppnevnt og underlagt styret i NSG.

denne
utfordringen.
I dag kjøres
indeksene som én
gruppe for hele landet,
og med flere beregninger
hver høst. (Se mer om DUMindekser på side 18-20 i Sau og
Geit nr. 4/2006).
Væreringene er unike

Myndige menn i hvite frakker: Dommerne sømfarer risbitværene på utstilling i Oppland
på 60-tallet. (Arkivfoto)

Rådet har hatt relativt frie rammer for
sitt arbeid, og styret har i liten grad
overstyrt avlsrådets vedtak. Flere
organisasjoner og institusjoner har vært
med i rådet med medlemmer foreslått
fra egne rekker, men formelt oppnevnt
av NSG.
Avlsberegningene

Det var NLH som satt med kompetansen for å gjennomføre det utviklingsarbeidet som måtte til før en kunne ta
avkomsgransking i praktisk bruk i
sauavlen. Det var også avlsforskerne ved
NLH som gjorde jobben med de årlige
indeksberegningene den første tida.
Dette arbeidet hadde de helt fram til
1985, da overtok NSG ansvaret for sauedatabasen og all indekskjøring.
Det har hele tiden vært en engasjert
diskusjon blant de aktive avlsfolka om
vektlegging av de ulike egenskapene som
inngår i seleksjonsindeksene. Noen
justeringer er blitt gjort underveis, men
hovedretningen har hele tiden vært den
samme. De overordna avlsmåla har
ligget fast og er ikke endret siden den
første avlsplanen kom i 1968. Målet er
fortsatt; «å utvikla ein sau som kan
utnytta dei naturgjevne ressursane best
mogleg». Avlsmåla for de ulike egenskapene er heller ikke endret.
Omlegging til BLUP-metoden

Da NSG overtok ansvaret for sauedatabasen startet arbeidet med å legge om
indeksberegningene til BLUP-systemet
(BLUP = best Linear Unbiased
Prediction). Med dette systemet tok en i
bruk alle kjente registreringer fra hele

slekta til et individ. Metoden var revolusjonerende da den ble tatt i bruk fra
1992, men også den hadde sine begrensninger. BLUP-beregningene krevde stor
datakraft og en måtte derfor dele opp
populasjonen (landet) i regioner når
indeksene skulle beregnes. Dette gjorde
at avlsindeksene ikke ble helt sammenlignbare mellom regionene. Dette skapte
særlig problem i forbindelse med uttak
og bruk av seminværer.
Etter som teknologien har gått framover har en nå i senere tid også løst
Fruktbarhet:
Tilvekstevne:

Slaktekvalitet:

Morseigenskapar:

Ullmengd:
Ullkvalitet:
Spælsau:
Pelssau:
Eksteriør:

To lam i middel pr.
vaksen søye om hausten
Best mogleg tilvekstevne
hjå lamma og slaktemogne lam direkte
frå utmarksbeite
Best mogleg kjøttfylde,
særleg i rygg og lår.
Relativt lite feitt og lys
feittfarge
Best mogleg, uttrykt ved
tilveksten til lamma og
minst mogleg
lammingsvansker
Meir ull pr. dyr
Crossbred: God klasse 1.
Lengre stapel
God klasse 1
Best mogleg
pelseigenskaper
Kroppsbygning skikka til
å utnytte utmarksbeite.
Sterke bein og godt
jurstell

Da sauavlen ble lagt om, etter den nye
avlsplanen i 1968, oppstod væreringene
som avlssystem. Disse har eksistert
siden, og lite tyder i dag på at de skal bli
borte med det første. I framtiden vil det
nok bli stilt strengere krav til de besetningene som deltar i ringsystemet og vi
vil helt sikkert få færre ringer, men
mange væreringer vil fortsatt bestå i ei
god tid framover.
Med væreringene forsvant gradvis
også reinavlen som bygde på de ulike
rasene. Diskusjonen om reine raser eller
en ny kombinasjonssau har gått jamt
opp gjennom tidene. Men siden ringene
har stått fritt om de vil drive reinavl
eller vil krysse inn andre raser, har forskjellen mellom rasene gradvis blitt
utvisket. De fleste ringene har valgt å
hente inn gener der de finnes, uavhengig
av raseskille. Det er også blitt krysset inn
utenlandske raser i de besetningene som
er med i væreringene, som for eksempel
finsk landrase, texel og øst-frisisk melkesau. Dette har ført til at norsk kvit sau
(NKS) fikk egen rasekode i 2000/2001.
I dag er NKS den mest tallrike rasen i
landet innenfor organisert avlsarbeid.
Spælsauen derimot er blitt beholdt
stort sett slik den har vært. Her har det
ikke vært tillatt å krysse inn crossbredraser, men det er på den annen side
krysset inn noe islandsk spælsau. Dette
har gitt en mer kjøttfull og kompakt
sau. Noen vil nok også hevde at spælsaubesetninger som er blitt med i væreringsystemet ikke alltid har hatt helt
renrasede dyr. Dette har gitt negative
utslag både på ullkvalitet, flokkinstinkt
og størrelse på dyra, blir det sagt. Det at
spælsauen kan ha flere farger, og at den
kvite ulla er den mest ettertrakta, har
skapt både sterke meningsbrytninger og
vanskeligheter med å få den framgangen
en ønsker på kjøttegenskapene.
Semin som avlstiltak

Bruk av semin i sauavlen er ikke av ny
Fortsetter neste side.
Sau og Geit nr. 2/2007 •
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Stor avdrått: Søya Fjellstabba, eid av Søren Aasland i Åseral, fikk
1. avkomspremie på utstilling i Åseral på 50-tallet. (Arkivfoto)

dato. De første inseminasjonsforsøka
startet for over 40 år siden og den første
seminstasjonen ble bygget i Grinde i
Tysvær i Nord-Rogaland i 1967.
Bakgrunnen for denne virksomheten
var import av gotlandssau i forbindelse
med oppbyggingen av egen norsk pelssaurase. På denne tiden var det kun
fersksæd som ble benyttet.
Utover i 70-åra utførte dosent Johan
Aamdal ved NVH seminforsøk med
frossen sæd, både fra bukker og værer.
Fra 1980 mente en at inseminasjons- og
fryseteknikken også for småfesæd var
kommet så langt at en kunne ta semin i
praktisk bruk i sauavlen gjennom væreringene.
NSG har hele tiden hatt et nært samarbeid med NRF, senere Geno, både når
det gjaldt oppstalling av værene, sædtapping, frysing og sæddistribusjon. I
starten stod værene oppstallet på NRFs
seminstasjoner på Hallsteingård i SørTrøndelag og Stensby i Hedmark. Senere
også på NRF sin stasjon på Særheim. I
1998 ble det startet fersksædstasjoner i
Hordaland og i Troms.
Omfanget av semin har vært relativt

beskjedent sammenlignet med hva det
er i svine- og storfeavlen. Hele tiden har
semin først og fremst vært tenkt på som
en effektiv måte å spre de mest interessante genene innenfor væreringsystemet. I starten ble det inseminert noen få
hundre søyer, men omfanget økte etter
hvert til ca. 4-5.000 søyer pr. år. Antall
inseminerte søyer ble liggende omtrent
på dette nivået i mange år.
NSG Semin blir stiftet

Det er først de 10 siste åra at det er blitt
noe vesentlig omfang av seminbruken i
sauavlen. En foreløpig topp ble nådd i
2002, da ca. 45.000 sæddoser ble solgt fra
lagets seminstasjoner. Det fordelte seg på
om lag 2/3 frossensæddoser og 1/3 doser
med fersksæd. Siden har antall inseminasjoner gått en del tilbake, og salget ligger i dag på ca. 30.000 sæddoser pr. år,
men målet er å øke dette betraktelig.
Ny seminstasjon på Staur i Hedmark
ble tatt i bruk høsten 2000. Noen måneder etter, 1. januar 2001, ble også NSG
Semin AS stiftet. Selskapet har som
virksomhetsidé å tilby semin av høy
kvalitet for å bedre produksjonsøkonomi

Fig. 1. Antall utsendte sæddoser i perioden 2001 til 2006.
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Norsk kvit sau: NKS er en kombinasjonssau der en har forsøkt å
forbedre alle de viktige egenskapene; tilvekst, kjøttfylde, morsegenskaper, lammetall osv.

og dyrehelse gjennom avlsarbeidet i småfenæringen. Fra 2002 har selskapet hatt 3
saueseminstasjoner i bruk; Staur,
Særheim i Rogaland og Blindheim ved
Bergen i Hordaland.
I starten eide NSG 2/3 og Geno 1/3
av seminselskapet. Selskapet har leid tjenester fra Geno til produksjon, lagring
og distribusjon av frossensæd. I 2006
trakk Geno seg ut av selskapet og NSG
ble eneeier, men samarbeidet om diverse
tjenester har fortsatt.
Etter at det ble tillatt med egeninseminasjon av sau har en viktig del av
seminselskapets oppgave vært å arrangere seminkurs for sauebønder. Til nå
har ca. 2.000 gjennomført slike kurs.
Godt over halvparten av disse er godkjent som naboinseminører, med rett til
å drive inseminering på sauebruk i
nabolaget.
Viktige oppgaver framover

I formålsparagrafen i «Lagslovene» til
NSG heter det: «NSG skal arbeide for eit
rasjonelt og lønsamt saue- og geitehald».
Som ett av flere virkemiddel for å nå
måla er blant annet å drive et aktivt
avlsarbeid for å forbedre produkta melk,
kjøtt og ull. På den måten kan avlsarbeidet bidra til å heve økonomien i
næringa.
De viktige oppgavene i sauavlen
framover vil derfor være:
• å få den nye avlsorganiseringen til å
fungere etter intensjonen,
• å utvikle enda mer effektive
avlsindekser,
• å vurdere nye egenskaper i avlsmåla, og
• å benytte mer semin som avlsmetode.
Arne Flatebø
arne.flatebo@nsg.no

Fiskå Sauefôr – best i test!

ADsign.no

For å gjere kraftfôrvalet ditt lettare til lamminga har
Bioforsk på vegne av Fiskå Mølle gjennomført eit
omfattande forsøk med ulike kraftfôr til sau før, under og
etter lamming. Resultatet syner at når det gjeld lammetilveksten er proteinkvaliteten i kraftfôret svært viktig
i tillegg til mengda av AAT. Fiskå Sauefôr ser ut til å
mobilisere meir av søyene sitt kroppsfeitt og gir dermed
auka mjølkeyting, noko vi ser på lammetilveksten.
Med bakgrunn i forsøket har vi god innblandinga
av ﬁskemjøl noko som forsterkar proteinkvaliteten.
Mengda av ﬁskemjøl og roesnittar er viktig for
fôrkvaliteten, noko du bør legge vekt på når du
vel kraftfôr til lamminga!
Les meir om forsøket og resultata på www.ﬁska.no!

4120 Tau, tlf. 51 74 33 00
4660 Kristiansand S, tlf. 38 12 77 50
7100 Rissa, tlf. 73 85 90 60
5590 Etne, tlf. 53 77 13 77

LEVÉR VÅRULLA NÅ
Det er snart vår, og for de som ikke har levert vårulla, er
det tid for å tenke på det nå. Vi har fått inn en god del ull
lokalt på våre ullstasjoner, men er klar for å kjøre nye
ullruter slik at vi får tatt imot og sortert så mye ull som
mulig fra nå og fram til sommeren. Selv om det
sannsynligvis er lamminga som det er mest fokus på når
dette leses, kan det gjerne være en fordel å få unnagjort
ulleveringen også.

prisoppgang på verdensmarkedet på ull, men
forhåpentligvis har vi vært på bunnivå og kan nå se
framover mot bedre priser. Det er iallefall tegn som gir
grunn til litt mer optimisme, og det er viktig å ta med seg.

Starten på det nye året har vært bra, og som sagt er vi
godt i gang med sortering av både helårsull og vårull.
Om du har høstull liggende, er det bare å få levert det
også. Vi håper å få inn mye ull de to neste månedene,
og de ansatte på ullstasjonene er klar for å ta imot store
mengder ull.

Vi minner òg om at vi gir 85 øre i innsamlingsgodtgjørelse
til sauelag som samarbeider om innsamling og levering til
oss.

Salget av ull går også jevnt bra. Vi ser positive tendenser i
markedet, og håper de positive tegna vil gi utslag i bedre
priser i løpet av året. Det er lenge siden det har vært

FATLAND
GJESTAL ULL AS
P.B. 90, HUSØY, 4299 AVALDSNES

Dersom prisene viser seg å gå opp i løpet av året, vil det
selvfølgelig bety at vi kan øke våre avregningspriser slik
at de som leverer ulla til oss får enda bedre betalt.

For de som bor i Bergensområdet har vi en egen
innsamlingsplass på Helldalsneset, og du kan ta kontakt
med Bjørn/Gerd Skjoldal på tlf 55 13 70 74, evt.
918 55 517 om du ønsker å levere ulla di her.

Fatland Gjestal Ull betaler godt for ulla!

Fatland Gjestal Ull, Karmøy
Fatland Gjestal Ull, Nærbø
Fatland Gjestal Ull, Lofoten

Tlf 52 84 30 15
Tlf 51 43 43 93
Tlf 76 08 00 72
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Organisere bruken av utmarksbeite har vært en av de viktige sakene i laget, helt fra laget ble stiftet i 1947. Fra ei av fjelldriftene i Ål i
Hallingdal på 60-tallet. (Arkivfoto)

60 år med utmarksbeite
Utmarksbeite er den viktigste
produksjonsfaktoren og selve
grunnlaget for småfeholdet i
Norge. Et flaggskip for nasjonal
matproduksjon og kulturidentitet.

situasjonen og dette skaper et enormt
press på næringa. Økonomien trues og
beitebrukerne fortviler over spriket
mellom forventninger og virkelighet.
Et lite tilbakeblikk på NSG sine første
60 organisasjonsår viser at beitebruken
hele tiden har stått i fokus.

Reiselivet – Norges raskest voksende
næring - blir nå stadig mer oppmerksomme på effekten av beite eller fravær
av beite. Gjengrodde og fraflyttede
bygdelandskap er ikke mye til turistmagnet. Allianser bygges omkring
beitebruken og bidrar til framtidstro
og entusiasme, store utfordringer til
tross. For nå er situasjonen den at
beiting etterspørres av stadig flere.
Biologisk mangfold og levende kulturlandskap, nasjonale og internasjonale
politiske og faglige ambisjoner fremhever verdien av en riktig tilpasset husdyrbeiting. Forventningene til næringas tjenesteyting er store. Samtidig har
ikke samfunnet kontroll på rovvilt-

Beiteorganiseringen

14 • Sau og Geit nr. 2/2007

NSG skal arbeide for et rasjonelt småfehold basert på de naturlige beiteressursene. - Det er utmarksbeitene
som er grunnlaget for småfeholdet i
Norge. Dette ble det lagt stor vekt på
da formålet for den nye organisasjonen
skulle formuleres i etterkrigstidens
Norge. Og arbeidet for et effektivt og
økonomisk beitebruk ble den aller
første og største saken laget satset på.
Etablering og organisering av samdrifter, oppretting av leiekontrakter for
nye beiteområder og over lengre tidsrom, organisering av fellestransporter
og felles sanking, systemer for regelmessig tilsyn i beitetida. Dette var alt

sammen viktige – og omfattende –
oppgaver. Og litt etter litt kom det på
plass et nytt regime for beitedrift i
mange områder. Jubileumsboka «Soga
om smalen»fra 1997 framholder at
grunnlaget både for gjeterhundopplæring og Organisert beitebruk på
denne måten ble lagt allerede i
organisasjonens første år.
Komitéen for skog- og beitespørsmål

Sauen og skogen er nyttige for hverandre. Beiting hemmer tilgroing av tett
undervegetasjon i plantefeltene og
skogsmark i hevd gir godt beitegras.
Men i etterkrigstiden og utover på
1950-tallet skapte det omfattende og
populære skogreisingsarbeidet
konflikter mellom beitebruk og skogbruk. Beitebrukerne ble møtt med
negative holdninger som gikk på at
beitedyra skadet nyplantinger gjennom
tråkk og beiting. NSG tok tak i denne
utfordringen og inviterte til samarbeid

med skognæringa gjennom Skogselskapet og Norges Vel. Formålet med
dette samarbeidet skulle være det som i
moderne språkbruk kalles synergieffekt
– en positiv utvikling for begge
næringer, side om side. Skog- og beitenemnda ble etablert. Et fruktbart
samarbeid var i gang.
Odin og Tyr – og NSG

I 1961 ble det etablert en prøveordning
med forsikring av sau på utmarksbeite.
Norges Vel samarbeidet med NSG og
med forsikringsselskapene Odin og Tyr
om ordningen. Men prøveårene viste at
det ikke var økonomi i en slik ordning.
Likevel ga dette, sammen med den
innsamlingen av dyretallsstatistikk som
NSG tok initiativ til, et godt grunnlag
for etableringen av det som senere
skulle bli beitelagsordningen
Organisert beitebruk.
37 års suksess

I bruken av utmarksbeite har samarbeid lange tradisjoner. Vårt tidligste
lovverk fra 11-1200-tallet tok opp tema
om beitebruk og gjerdehold, og det
finnes ubrutte tradisjoner over hele
Norden for dette drifts- og næringsfellesskapet. NSG tok fra organisasjonens spede start fatt på bygging av
avtaler om fellesskap og samarbeid på
dette området. Og fra 1970 ble den
ordningen etablert som har hatt mest å
si for moderne beitenæring, nemlig
Organisert beitebruk (OBB). Dette har
vært basert på nært og godt samarbeid
mellom næringsorganisasjonen og
offentlig landbruksforvaltning.
Beiteutvalgene som ble etablert på
fylkesnivå har virket som en dynamisk
utveksling mellom partene, med
nyttige effekter for begge. Offentlige
myndigheter fikk gjennom Organisert
beitebruk samlet inn informasjon og
statistikk fra et stadig bedre organisert
beitelagssystem og næringen fikk
praktisk, fagkyndig kanalisering av
økonomiske virkemidler til effektivisering av drifta og til tapsreduserende
tiltak.
Organisert beitebruk har i denne
perioden vokst til å bli en ordning med
stor legitimitet og anerkjennelse i
mange leire. Og det er beitebrukerens
og beitelagets innsats som er grunnstammen i denne suksessen.
Oppmerksomheten må framover
rettes mot å bevare dette unike nettverket - for å sikre synliggjøring og

dokumentasjon av beitebrukens
virksomhet og omfang i utmarka også
i framtida.
Komplisert å bruke utmarka –
bonden som jurist

Det er blitt et stadig tøffere press på
utmarksarealene. Beitenæringa
opplever stadig oftere at andre grupper
kommer inn og vil ha sin del av skog
og fjell. Og beitenæringa har kultur og
ryggmargsrefleks for samarbeid og
fellesløsninger. Beitelagssystemet gir et
godt utgangspunkt for avtaler – og selv
relativt små tilskuddsmidler kan smøre
nye samarbeid. Ikke mange andre
næringer ville fått like mye ut av den 3eller 5-kroningen som hvert sauehode i
en årrekke innkasserte i driftstilskudd
til beitelag! Likevel har utmarka blitt
en komplisert arena for næringsvirksomhet og beitebrukeren må i mange
sammenhenger praktisere som hobbyjurist. Gammelt lovverk for beite- og
gjerdespørsmål kombinert med ny
offensiv arealpolitikk i kommunene
har sørget for dette. Konfliktstoffet
handler om endret eiendomsstruktur
på bygdene, hytteutbygging, veiutbygging, økende jakt- og friluftsaktivitet, hundehold og bevaringsstrategier for store rovdyrarter. NSG
har i sitt sekstiende år, gjennom
prosjektet Beiterett finansiert av jordbruksavtalemidler, bidratt med et
løsningsorientert verktøy for konfliktforebygging og kunnskapsoppbygging
både i egne rekker og hos andre
utmarksaktører. Dette kan næringa
med rette være stolt av!
Se www.nsg.no/beiterett

Landskapet
gror igjen politisk potensiale

Beitebruk i utmark
handler ikke lenger bare om
næring og fôrberging for den
enkelte bonde. De samfunnsmessige oppgavene er store, næringa
fokuserer i jubileumsåret på tjenesteytende virksomhet og vil verdsettes for
dette. Hensynet til biologisk mangfold
og vern av kulturlandskapsområder
krever i mange tilfeller en riktig tilpasset beiting med husdyr. Beitedyra kan
ikke redde alle landskapstyper og områder, men næringa vil gjøre sitt –
og krever rom og aksept for denne innsatsviljen. Beitenæringas hovedorganisasjon står fremst i profileringen av
denne virksomheten – inn i nye 60 år!
Ragnhild Vikesland
ragnhild.vikesland@nsg.no

2å0r medd
lbu
ti

GJØDSELKJELLERPORT
Kontroll av gjødselporter.
Ta alltid en kontroll på gjødselporten din. Vi har delene på lager.
Kanskje den bør skiftes ut?

Nytt beitetilskudd i 2006

De siste årene har NSG vært pådriver i
et fagpolitisk initiativ kalt Krafttak for
sau. Dette samarbeidet med Nortura,
Bondelaget og Småbrukarlaget ga i
2006 et tidsmessig utypisk resultat:
Opprettelsen av et flunkende nytt økonomisk virkemiddel over
Jordbruksavtalen – beitetilskuddet.
Innføringen av dette tilskuddet anses å
være en viktig politisk anerkjennelse av
beitenæringa, og
dette underbygges av landbruks- og
matministerens offentlige uttalte
ambisjoner om en betydelig økning av
tilskuddet i fremtiden. Dette er med på
å gi beitenæringa livslyst og framtidstro – Vi lever både av og for småfeholdet og beitenæringa!

EIKERPORTEN en markedsleder,

hvorfor:
– Den «skreddersys’» dvs. den produseres
etter ønskelige mål.
– Enkel å montere (ca. 4 t.) gjør det selv.
– Åpnes og lukkes på 1 min.
– Prisen er gunstig.

N-3174 Revetal
Tlf.: 33 06 27 65 - 95 06 58 80

www.agrobygg.no
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Geita:

– fra «fattigmannsku»
til «politisk dyr»
Geiteholdet har vært gjennom store omveltninger i tiden siden
stiftelsen av NSG i 1947. Utviklingen har gått i samme retning som
landbruket for øvrig; sterk nedgang i antall bruk.
Noen få geiter som kunne skaffe melk og ost til familien var det
alltids råd til å ha, selv i trange tider. For mer enn 60 år siden var det
derfor geiter å finne på svært så mange bruk. Situasjonen er en
annen nå. Flokkene er blitt større og antallet bruk med melkegeit er
blitt få. Politikerne har imidlertid fått øynene opp for geita som en
suveren landskapspleier og kulturbærer.
Norsk Sau og Geit har vært geitenæringen sin organisasjon like fullt
som sauenæringen sin. Avlsarbeidet

har vært, og er fremdeles, et
hovedansvarsområde, men
påvirkning av politiske rammevilkår,

Bøverheimseter i Oppland. I bakgrunnen ser vi Hestbrepiggane. (Arkivfoto fra 1972)
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helseproblematikk, bruk av utmarksbeite og dyrevelferd er noen av
temaene som NSG også har engasjert
seg i.
Færre bruk, men større flokker

Det var mellom 250.000 og 300.000
geiter fordelt på omtrent 25.000 bruk
like før andre verdenskrig. Geita ble
kalt «fattigmannskua» fordi hun er
rimelig i innkjøp og krever lite fôr og
plass. I trange tider kunne geita overleve på lite og dårlig fôr. Allerede fra
hun er ett år gammel kan hun begynne
å produsere melk og et par geiter kan

skaffe nok melk til en familie gjennom
året.
Antallet geiter falt dramatisk etter
krigen. Dette går fram av figur 1 under
NSG gjennom 60 år. Geita var uglesett i
produktiv skog og geitehold ble sterkt
redusert, eller helt avviklet i typiske
skogbruksstrøk, mens det holdt seg
oppe i fjellstrøk og andre områder med
gode utmarks- og fjellbeite.
I løpet av de siste 60 år har den
gjennomsnittlige flokkstørrelsen endret
seg fra omtrent 10 geiter til ca. 83
geiter pr. bruk. Antallet bruk med
melkegeit har de siste 60 år minket fra
omtrent 20.000 til drøyt 500. Med
høye krav til kvalitet og effektiv drift er
ikke geita lenger ei «fattigmannsku» i
Norge.
Fellessetrer

På 1950-tallet var det for NSG en
viktig oppgave å bygge opp fellessetrer
for geit. Formålet var å rasjonalisere
geiteholdet, fremme utnyttingen av
utmarksbeitene og få geita bort fra
produktiv skogsmark. Den første fellesseteren kom i drift sommeren 1957.
Dette var Skalleråsen seter i Os i

Østerdalen. Frem til 1985 ble rundt 50
fellessetrer bygd opp. Disse var fordelt
på geitedistrikt rundt omkring i landet.
Frafallet av geitebruk og nedlegging
av meierier førte imidlertid til at
mange fellessetrer opphørte. Noen
steder, som Beiarn i Nordland og
Underdal i Sogn, er det fremdeles et
aktivt miljø. Enkelte fellessetrer blir i
dag drevet i kombinasjon med turisme.
Et godt eksempel på dette er
Herdalssetra på Sunnmøre.
Avlsplan for hele landet

I 1936 ble det på grunnlag av alle tilgjengelige data funnet en gjennomsnittlig ytelse på 316 kilo melk og en
gjennomsnittlig fettprosent på 3,53.
Flere geitebesetninger kom nå med i
den ordinære fjøskontrollen. Den
offisielle mjølkekontrollen for geit kom
i gang i 1952 og etter denne tid har det
vært god oversikt over ytelsen fra år til
år.
Mjølkekontrollen ga grunnlag for
en mer avansert avlsplan som skulle
inkludere hele landets geitepopulasjon.
I 1972 ble avlsplanen godkjent av
Landbruksdepartementet som også

oppnevnte
Landsrådet
for geitavl som
skulle lede avlsarbeidet. Avlssystemet
bygget på en organisasjon
av bukkeringer med registreringer i mjølkekontrollen og
utregning av avlsindekser etter gitte
kriterier. Samme året som avlsplanen
ble godkjent ble det etablert 11 bukkeringer med til sammen 139 besetninger
og 6.130 årsgeiter. Dette var en viktig
oppgave for NSG på 70-tallet.
Avlsplanen ble tilpasset og justert
etter hvert og i 1992 ble den revidert.
Det er gjort endringer i avlsmålet etter
denne tid, men det er fremdeles avlsplanen fra 1992 som er den gjeldende.
Det overordna avlsmålet er å utvikle ei
geit som produserer melk med god og
særegen geitsmak og som kan utnytte
de naturgitte ressursene best mulig.
Geita skal ha god helse og fruktbarhet.
Mer fokus på bruksegenskaper

Bruksegenskaper, som for eksempel
jureksteriør og fysisk evne til å utnytte
beiteterrenget, var lite vektlagt i den
første avlsplanen. I 1984 ble det derfor
innført avkomsgransking av bukkenes
jur- og speneegenskaper på grunnlag
av døtrenes poeng for jureksteriør.
I forbindelse med revisjon av
Geitkontrollen i 1995 ble det innført et
nytt system med egenvurdering av jur.
Dette året ble også BLUP-metoden
brukt for første gang ved beregning av
indekser.
Nå i 2007 gjennomføres det en ny
omlegging av jurvurderinga. Hensikten
er å gå over til en enklere og bedre
jurvurdering.
Innkryssing av utenlandsk
geiterase

Omkring 1970 ble det importert fem
saanengeiter og én saanenbukk til
Norge. Disse dyrene ble oppformert og
krysset med den norske melkegeita.
Melka fra disse geitene hadde høyt
innhold av fett og protein, men lite
karakteristisk geitsmak. En nesten rein
saanenbukk ble tatt inn til semin og
dermed fikk saanenrasen en viss innflytelse i geitavlen på 1970-80-tallet.
Fremdeles blir det født dyr med tydelig
saanenpreg.

Gunnlaug Brekke viser god håndmelketeknikk i Røldal i 1966. (Arkivfoto)

Fortsetter neste side.
Sau og Geit nr. 2/2007 •

17

Omlegging til semingransking

Det var store vyer om seminbruk i
geitavlen da dette ble innført på 1970tallet. Seminteknikken ble imidlertid
både dyrere og vanskeligere enn
forventet og seminbruken måtte av den
grunn holdes på et svært moderat nivå.
Sirkulasjonen av hanndyr mellom
flokker måtte dermed få et større
omfang og dette har dessverre også
medvirket til sykdomsspredning.
Det har frem til 2003 vært plukket
ut 5-7 elitebukker til semin hvert år og
omtrent 5 % av geitene i ringene har
blitt inseminert. Etter en rekke forsøk
med utprøving av enkel inseminasjonsteknikk («skudd i blinde») og eierinseminasjon med frossen bukkesæd
har det vært en økt satsing på semin.
Det har siden 2004 blitt tatt inn prøvebukker i tillegg til elitebukker til semin.
I 2006 ble det endelig etablert en egen
seminstasjon for bukker, eierinseminasjon ble innført og antallet prøvebukker til gransking ved bruk av semin
økte betraktelig.
Avlsarbeidet på geit er inne i en
brytningstid. Det foregår sanering av

Budeia passer ystekjelen på geitseter i
Lærdal i 1966. (Arkivfoto)
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viktige smittsomme sykdommer i
geiteholdet. For å få gjennomført dette
kan ikke avlsarbeidet lenger basere seg
på bukkeringdrift med flytting av
bukker og livdyrsalg. Det foregår
fremdeles gransking av bukker i bukkeringer, men målet er å gå helt over på
semingransking. Hvor lang tid det tar
før dette målet er nådd er ennå
vanskelig å si. Det er avhengig av oppslutningen om sykdomssanering og
semin.
Produkt og driftsmåter

I Norge er det melkeproduksjonen som
har størst økonomisk betydning i
geiteholdet. Det meste av geitmelka går
til brunostproduksjon, men det produseres også en rekke hvite geitoster. I
forbindelse med utvikling og produksjon av hvite geitoster har det vært økt
fokus på melkekvalitet. Det er jobbet
mye med dette, særlig i forhold til
fôring, og tørrstoffinnholdet i melka
har fått økt vektlegging i avlsarbeidet. I
samarbeid med TINE vil NSG utrede
mulighetene for å øke vektleggingen av
melkekvalitetsegenskaper i avlsarbeidet
ytterligere.
Det har de siste 10-15 år vært fokus
på alternative driftsmåter med geit,
både med den norske geiterasen og
andre importerte raser. I 1992 ble de
første mohairgeitene importert til
Norge og noen år seinere ble det
importert kasjmirgeit fra New Zealand.

I 2000 ble den første flokken med
boergeiter importert.
Interessen for andre geiteraser og
hold av geiter for kjøtt, ull og landskapspleie ser ut til å være stor. I følge
søknad om produksjonstilskudd var
det i 2006 så mange som 611 bruk
med ammegeit for spesialisert kjøttproduksjon.
«Politisk dyr»

Geitas popularitet har gått opp og
ned. Fra å ha blitt sett på som et
skadedyr, blir geita nå regnet som en
suveren beitekultivator. Landskapet
gror igjen og geiter blir leid ut som
«firbeinte gartnere» til å rydde langs
jernbanen, under kraftlinjer og langs
turistveier.
Turistnæringen og politikere har
oppdaget at geita er landskapspleieren
nummer én og kan med det defineres
som «et politisk dyr». Geita er også en
svært viktig kulturbærer for bevaring
av lange tradisjoner som blant annet
setring og ysteteknikker.
I 2003 vedtok NSG en strategi- og
handlingsplan for geit. En oppdatert
versjon av denne ble vedtatt av
landsmøtet i mars. I denne legges det
fortsatt trykk på at utøverne og deres
organisasjoner skal jobbe for et styrket
geitehold inn i de neste 60 år.
Ingunn Nævdal
ingunn.nevdal@nsg.no

En verdig representant med hvit sløyfe på Ekeberg-utstillingen i 1959. (Arkivfoto)

Sikker merking av småfe
øremerkesystem
• Norges mest brukte merkesystem for husdyr.
• Formgivning og fleksibel spesialplast sikrer optimal sitteevne.
• Laserpreging gir god lesbarhet i hele dyrets levetid.
• Gjenbrukssikker lås. Patent nr. 304771.

COMBI 2000 Mini
®

37x 33 mm. Veier kun 3,8 gram.
Upreget merke . . . . . . . . . . . kr 2,15
Pr. side som preges . . . . . . kr 0,90

COMBI 2000 Små
®

48 x 42 mm. Veier 5 gram.
Upreget merke . . . . . . . . . kr 2,95
Pr. side som preges . . . . . kr 0,90
Fargeutvalg: rød, grønn, blå, gul, orange,
grå, hvit og lakserød.
Bruk Combi Senior eller Combi Junior
påsettingstang.

elektronisk merking

Vi har tatt et nytt teknologisprang og utviklet elektroniske merker
for husdyr. Vi produserer produktene selv, i Norge, og de er tilpasset norske driftsforhold. Alle produkter er godkjent i henhold til
gjeldene inernasjonale standarder for elektronisk merking av husdyr, ISO 11784/11785. Dette betyr at våre produkter fungerer sammen med alle elektroniske vekter, avleserutstyr og installasjoner
som følger ISO-standardene.

Svært lite og lett elektronisk
øremerke for sau og geit
• Vekt: kun 4,5 gram (inkl Mini tappdel).
• Diameter: kun 23 mm.
• Brukes sammen med
Combi 2000® Mini eller Små i det
andre øret, for offisiell merking.
• Laserpreges og programmeres med
produsentnummer og individnummer.
Patent nr 304771
• Patentert gjenbrukssikker lås.
• Bruk Combi Junior EID påsettingstang.
Passer også til tradisjonelle Combimerker.
CombiE 23 m/Mini tappdel, preget på 2 sider . . . . kr 18,-

Pro Håndholdt leser

øremerker
Lite og lett øremerke i plast spesielt velegnet for nyfødte
lam og kje. Individnummer og produsentnummer laserpreges.Veier kun 1,8 gram. Størrelse 9 x 35 mm.

NYHET

MICRO inkl. preging . . . . kr 2,25
MICRO tang . . . . . . . . . . . . kr 160,Fargeutvalg: rød, grønn, blå, gul,
orange og grå.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PAT øremerker
Lite og lett merke i aluminium.
Finnes i to størrelser:
PAT Små for geit og
PAT Stor for sau.
Leveres ufarget eller i fargene
rød, gul, blå og grønn.
PAT ufarget . . . . kr 1,55
PAT farget . . . . . kr 2,20
PAT tang . . . . . . kr 155,Priser eks. mva.

Varene vedlegges faktura med giro.

Besøk vår nettbutikk

www.PRESIS.no

Velegnet
til merking
av lam

Godkjen-t
av Mat
tilsynet

•
•

Tastatur og display muliggjør registrering
av tilleggsdata direkte inn i leseren.
Leveres med kort eller lang antennestav.
Lang antennestav har stor luftspole
for lang leseavstand.
Brukervennlig alfanumerisk tastatur.
Bakgrunnsbelyst grafisk skjerm.
Brukerprogram kan lastes inn.
Stort minne (tusenvis av dyrenummer
med tilleggsdata).
Batterikapasitet for mer enn en dag.
Robuste materialer og konstruksjon.
Vanntett.
Leser ISO 11784/11785 HDX
og FDX-B transpondere.
Bluetooth som opsjon.
USB-overføring av data
direkte til PC.

HHR 3000 Pro . . . . . . . . . . kr 4.950,Bluetooth, tillegg . . . . . . kr 1.000,-

For mer informasjon, se
www.husdyrmerke.no

2550 Os i Østerdalen

Kundeservice: 62 49 77 00
www.husdyrmerke.no
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Geitene har god utsikt over Jølstravatnet og garden til Johannes Kjøsnes. (Foto: Johannes Kjøsnes)

Flinke økobønder gir
god geitmjølk
Ei utfordring i økologisk geitehald er å halde kraftfôrnivået
nede og samtidig oppnå god
mjølkekvalitet. I økologisk
produksjon ynskjer ein å bruka
moderat med kraftfôr, både av
miljøomsyn og fordi økologisk
kraftfôr er dyrt.
Det nasjonale prosjektet «Utvikling av
økologisk geitehold» har arbeidd med
å finne praktiske og faglege løysingar
på flaskehalsar innan økologisk geitmjølkproduksjon. To av gardane som
er kartlagt i prosjektet utmerkar seg
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med å ha produsert mjølk av god
kvalitet over dei siste åra, med samtidig
låg kraftfôrprosent.
Fleire år med økologisk drift

Johannes Kjøsnes og Jorunn Kleppe
tok over garden i 1976. Dei har drive
garden etter økologiske prinsipp sidan
1990 og fekk DEBIO-godkjenning i
1999. Drivkrafta bak omlegging til
økologisk drift har vore heilskapstenking når det gjeld ressursar og landbrukspolitikk. Det har vore viktig å
utnytte naturressursane på garden og å
redusere på innkjøpte energikrevjande
produksjonsmiddel.

Eli og Nils Einar Kjøsnes tok over
garden sin i 1992. Geitmjølkkvota var
lita, dei hadde godt med areal og rikeleg med grovfôr, dermed vart kunstgjødsla kutta ut. Første steg mot økologisk produksjon var teke. Sprøytesertifikatet sette ein del tankar i sving
og bidrog også til å tenkje økologisk
produksjon som eit alternativ. I 1997
vart garden DEBIO-godkjend.
Mjølka vert levert til TINE Meieriet
Vest sitt anlegg på Byrkjelo - til
produksjon av G35 og ekte geitost. Ved
behov vert mjølka frå distriktet køyrt
til anlegget i Ørsta der ein produserer
Snøfrisk Kremost og Snøfrisk Kvit

Nyttig til
beitesesongen
www.PRESIS.no

Godt grovfôr etter appetitt, mener
Johannes Kjøsnes som her er i gong med
fôringa. (Foto: H. Kvamsås)

Geitost. Den sistnemnde er ein rein
geitmjølkost av fast type som krev
svært god råstoffkvalitet både når det
gjeld tørrstoffinnhald, innhald av frie
feittsyrer og god smak.
Driftsopplegg

Alle kje vert tekne vare på. Johannes
og Jorunn leverer 70 spekje til GILDE
etter ein ammeperiode på 4 veker. Hos
Nils Einar får kjea amme geitene i 5-6
veker, deretter vert dei sleppt på beite.
Nils Einar har i tillegg til mjølkegeitene
ca. 20 ammegeiter. Kje og ammegeiter
vert brukte i eit landskapspleieprosjekt
i nærområdet til kommunesenteret
Skei. Garden har eige foredlingsanlegg
der ein foredlar og sel produkt av geit,
kje, hjort og aure. I tillegg til dette driv
Nils Einar med hytteutleige.
Beiteslepp er vanlegvis i midten av
mai. Då flyttar geitene inn til sommarfjøsa til Kjøsnesgardane som ligg 3-4
km lenger inne i fjorden. Her nyttar
geitene beitene i dei bratte liene og er
her fram til oktober. Dersom kvotene
ikkje er oppfylte i oktober, føregår siste
del av mjølkeperioden heime.
God mjølkekvalitet

Råstoffkvaliteten er avgjerande for å
Fortsetter neste side.

Kvikk saueklave
- en favoritt!

• Produseres i slitesterk og formstabil
spesialplast.
• Rask og enkel lengderegulering (42–52 cm).
• Settes på og tas av med et enkelt håndgrep.
• Maskinpreging gir varig skrift.
Leveres i fargene: grå, rød, gul,
orange, grønn, blå, hvit og fiolett.
KVIKK saueklave (uten bjølle) . . . . kr 25, –
Preging av KVIKK . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3,50

Bjøller som
høres langt!
Våre solide småfebjøller har en
kort grov klang som høres langt
selv i tett skog og kupert terreng.
Bjølla tres enkelt inn på klaven.
6,5 cm høy for sau . . . . . . . kr 40,–
7,5 cm høy for sau . . . . . . . kr 42,–
8,0 cm høy for sau . . . . . . . kr 52,–

FOKUS merkeplate
• Produseres i sterk spesialplast. FOKUS upreget . . . . . kr 5,80
Preging av FOKUS . . kr 2,50
• Kan brukes på Kvikk klaven,
med eller uten bjølle.
• Laserpreging gir varig skrift.
Leveres i fargene:
grå, rød, gul,
orange, grønn,
blå, hvit og fiolett.

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

2550 Os i Østerdalen

Kundeservice: 62 49 77 00

www.husdyrmerke.no
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Grovfôr etter appetitt

På begge gardane fôrar ein grovfôr
etter appetitt. Geitene har tilgong til
grovfôr heile døgnet, og det blir då 2025 % fôrrestar. Johannes og Jorunn gir
surfôr 3 gonger pr. dag i tida etter
kjeing. Dette meinar dei aukar grovfôropptaket. Geitene får også noko høy i
tillegg til surfôr.
Kraftfôrnivået i tida frå kjeing til beiteslepp er relativt likt på dei to bruka.
Nils Einar gir 0,6 kg Natura Drøv
40, og Johannes gir 0,4-0,5 kg Natura
Drøv 40 + 0,2 kg Natura protein Drøv
pr. geit pr. dag. Begge gir kraftfôret 2
gonger pr. dag. Johannes gir også
mineraltilskot i denne perioden.
Godt grovfôr og beite legg
grunnlaget

Juletre gjer nytte også etter jul! Nils Einar Kjøsnes. (Foto: H. Kvamsås)

lage gode produkt. På Kjøsnes er dei
opptekne av dette.
Mjølkekvaliteten hos Johannes og
Nils Einar har vore jamt over god. I
gjennomsnitt for 2006 var tørrstoffet i
mjølka henholdsvis 11,2 og 10,8 %.
Innhaldet av frie feittsyrer (ffs) i
mjølka frå Johannes og Jorunn har,
med unnatak av ein prøve, lege under
1,5 heile sesongen.
Hos Nils Einar har fettsyreinnhaldet i
mjølka også stort sett vore tilfredsstillande. Berre eit par prøvar i overgangen
juni/juli viste høge syretal på 2,0.
Begge har levert 100% elitemjølk og
har ingen anmerkningar for smaksfeil i
mjølka.
Den største utfordringa er å halde
tørrstoffnivået høgt og innhaldet av
frie feittsyrer lågt i beiteperioden. Dei
vanskelegaste månadane er nok juli og
august. Ein må rekne med at beitekvaliteten gradvis går tilbake og geitene
har då mjølka i 3-4 månader og brukt
opp ein del kroppsreservar. Vertilhøva
verkar inn på beiteaktivitet og grovfôropptak, så det er mange faktorar å
ta omsyn til.
Godt grovfôr

Gardane til dei to brukarane på
Kjøsnes er på henholdsvis 46 og 84 da
fulldyrka jord. Enga vert slått tidleg,
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ved begynnande skyting. Er veret
lageleg greier dei å få graset i hus på
3-4 dagar. Storparten av graset vert lagt
i silo. Begge produserer i tillegg noko
høy, og Nils Einar lagar også ein 15-20
rundballar som han brukar om hausten.
Johannes brukar alltid ensileringsmiddel, mens Nils Einar brukar berre i
rundballar, men elles ikkje.
Bygge opp hald på grovfôr

Lengda på tørrperioden varierer litt frå
år til år ut frå kva tid kvota vert fylt,
men begge geiteflokkane har ein tørrperiode på minst 3 1/2 månader. Dette
gir geitene høve til å bygge opp hald på
mykje grovfôr, noko dei meiner er
viktig. Begge geiteflokkane vert fôra
etter appetitt med grovfôr.
Kraftfôrtildeling praktiserer dei litt
ulikt. Hos Nils Einar får geitene berre
ein liten smak med kraftfôr i tørrperioden. Johannes har siste par åra
gitt dei 0,2 kg og syns dei er i betre
hald og kondisjon ved kjeing enn dei
var før.
Johannes gir også mineraltilskot i
tørrperioden. Etter jul får Nils Einar
tak i mykje juletre som geitene får
gnage. Han let dei også få inn bjørkestokkar i bingane. Dette hindrar
gnaging på treinnreiinga.

Ved beiteslepp vert kraftfôrmengda
redusert til 0,4 kg.
- Geitene skal leve mest mogleg på
grovfôr og beite, seier Johannes.
Tidlegare år prøvde han å redusere
svært mykje på kraftfôret, både før og
etter beiteslepp, men geitene vart tynne
og det gjekk tydeleg ut over tørrstoffinnhaldet i mjølka.
Hos Johannes og Nils Einar er
geitene inne berre når dei vert mjølka
og har dermed høve til å beite heile
døgnet. Døgnbeiting bidreg til høgare
fôropptak og betre energidekning.
Når ein kjem litt ut i juli startar
Johannes og Jorunn med å gi geitene
pressaft etter mjølking, morgon og
kveld. Dette ser ut til å vere eit verdifullt tilskot til beite på denne tida. I juli
vert kraftfôrmengda gjerne auka til 0,5
kg om dagen.
Nils Einar aukar også kraftfôrmengda til 0,5-0,6 kg i beitetida, men
litt seinare - i august/ september. Når
ein kjem til midten av september
startar Johannes med tilleggsfôring
med surfôr om kvelden i sommarfjøsen.
Nils Einar startar også med tilleggsfôring med grovfôr i september. Det
vert fôra med rundballar i fôrhekk
utanfor sommarfjøsen. Betydninga av
tilleggsfôring med grovfôr på denne
tida såg ein tydeleg i 2005, som var
første året Nils Einar praktiserte dette.
Frå 7. september fekk geitene dette året
tilgong til gode fortørka rundballar
som inneheldt mykje luserne og kløver.
På dagar med dårleg ver åt geitene ein
Fortsetter side 24.

Nyttig til våren!
DOSERINGSSPRØYTER

ENGANGSHANSKER,
korte, pk. à 100 stk. . . . . . . . . .
ENGANGSHANSKER,
skulderlange, ny type,
pk. à 100 stk. . . . . . . . . . . . . . . .
OVERTREKKSSTØVLER,
i plast, pk. à 25 par . . . . . . . . . .
FRAKK, i plast . . . . . . . . . . . . . .
KJELEDRESS,
i myk vevd kvalitet . . . . . . . . .

kr 79,-

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

kr 125,-

GENIA, manuell.
I hardplast . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 235,-

kr 73,kr 45,-

GENIA, automatisk med ryggbeholder. I hardplast . . . . . . . kr 539,-

kr 39,-

METALPLEX,
enkel sprøyte . . . . . . . . . . . . . . . . kr 149,-

FÔRING

NYLONGRIMER

LAMMEMOR, 20 l plasttønne.
5 smokker med
sugeslange og ventil . . . . . . kr 469,LAMMEMOR, 9 l plastbøtte.
4 smokker og feste
for vegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 315,MJUK SMOKK,
for lammemor . . . . . . . . . . . . . kr 7,50
HARD SMOKK, ny type,
for lammemor . . . . . . . . . . . . . kr 9,50
FLASKESMOKK, mjuk . . . . . kr 15,-

Lammemor 20 l.

Lammemor 9 l.

www.PRESIS.no

BESKYTTELSESKLÆR

Dobbelt sydd nylongrime med ring.
For sau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 89,For vær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 89,-

LÆRVARER
LÆRREIM, for sau . . . . . . . . .
LÆRREIM, for vær,dobbel. . . .
GRIME, for sau. . . . . . . . . . . . .
GRIME, for vær . . . . . . . . . . . .

kr
kr
kr
kr

131,309,272,272,-

HJELPEMIDLER
FRAMFALLSELE, for å
hindre skjedeframfall . . . . . . kr 259,-

LAMMEPUMPE, i plast . . . . . kr 45,LAMB TONIC, energidrikk
for svake lam. 3-pk. . . . . . . . . . kr 96,-

GJETERSTAV,
med krok for hals . . . . . . . . . . kr 199,-

SYRNING, m/E-vitamin, for hurtig
syrning av helmjølk og mjølkeerstatning. 2,5 kg pulver . . . kr 429,-

LAMMEUTTREKKER . . . . . . kr 70,PARVOCIDE, desinfeksjonsmiddel. 0,5 l konsentrat . . . . kr 165,-

FARGEMERKING
JETMARK merkespray,
varer hele beitesesongen.
Rød, blå, grønn og svart . . .

GELAVETT, glidemiddel
0,5 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 63,5,0 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 370,-

kr 136,-

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

JODSPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . kr 82,BLÅSPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . kr 85,-

VEIING
SALTER FJÆRVEKTER
• Meget driftssikker vektenhet.
• Leveres i 4 str.m/ følgende veiekapasitet:
25 kg, 50 kg og 100 kg. . . . . kr 659,300 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3.675,VEIEBØYLE, for veiing av lam
og voksne dyr . . . . . . . . . . . . . kr

Jurliniment

ADOPSJONSSPRAY,
for fosterlam . . . . . . . . . . . . . . . kr 54,-

359,-

Vi fører kammer og kniver til Econom,
Stewart og Lister klippemaskiner.
SLIPING pr. sett . . . . . . . . . . . . kr 47,-

Besøk vår nettbutikk

JURLINIMENT, naturprodukt.
Lindrer ømme jur, muskler
og ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 125,KLAUVTANG,bøyde blad. . . . kr 160,KLAUVTANG,rette blad. . . . . kr 199,-

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

2550 Os i Østerdalen

Kundeservice: 62 49 77 00

www.husdyrmerke.no
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Minirundballepresse
og utstyr kjøper du fra

Miniballespesialisten
Tlf: 994 14 572
Faks: 38 37 67 10

Dyrevelferd
for småfe!
Kurs for
småfeholdere
av småfeholdere!
(både sau og geit!)
Fra «Forskrift om
dyrevelferd for småfe»:
Innen 1. januar 2010 må
alle småfeholdere
dokumentere at de har
kompetanse om hold
av småfe.
Styvingstre i Kjøsnesfjorden gjer nytte som geitefôr. (Foto: Johannes Kjøsnes)

rundballe om dagen. Det var brukt
ensileringsmiddel i desse ballane.
Utslaget på tørrstoffinnhaldet i mjølka
var stort. Fettprosenten i mjølka gikk
opp frå 3,3 i august til 3,9 i september.
Totalt tørrstoffinnhald auka frå 10,5 til
11,2.
I oktober vert geitene tekne heim
att. Er ikkje kvota full, produserer dei
resten på garden heime. Då er det full
innefôring og kraftfôrnivået er oppe på
0,6 kg pr. geit pr. dag.
Begge bruka har eit driftsopplegg
med moderat avdrått og eit moderat
kraftfôrforbruk. Johannes og Nils Einar
har prøvd seg fram med fôring og

drift. Det ser ut til at dei har kome
fram til opplegg som fungerer ganske
bra under dei tilhøva som er på
gardane.
God energidekning i høve til yting
er nøkkelen til god mjølkekvalitet.
Utvikling i hald, yting, tørrstoffinnhald og frie feittsyrer gir svar på om
ein greier denne balansen.
Helga Kvamsås
TINE
helga.kvamsas@tine.no
Britt Henriksen
Tingvoll Gard
britt.henriksen@bioforsk.no

Johannes Kjøsnes og
Jorunn Kleppe:

Nils Einar og
Eli Kjøsnes:

• Mjølkekvote på
40 000 liter
• 90 årsgeiter
• 530 kg pr. årsgeit
i 2006
• Kjeing i mars/april

• Mjølkekvote på
51 000 liter
• Ca. 100 årsgeiter
• 500 kg pr. årsgeit
• Kjeing i mars/april
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Kurset tilfredsstiller
Mattilsynets
krav til dokumentasjon.
Kurset er lagt opp med
gjennomgang av nødvendig
teoretisk kunnskap og
praktisk gjennomgang av
egen besetning for å
bedømme dyrevelferden og
å finne forbedringspunkter.
Lokallag av NSG
oppfordres til å arrangere
kurset for sine medlemmer.
Det vil være et godt
medlemstiltak!
For mer informasjon
kontakt:
Sotra Sau og Geit
v/ Evelyn Sommer
Tlf: 906 51 908
evelyn.sommer@hjemme.no
www.ssg-sotra.no

Økologisk sauehold
– et prioritert satsingsområde
Økologisk landbruk er et heftig
diskusjonstema blant mange
bønder. Noen mener det er noe
stort tull, andre stiller seg mer
positive til nye utfordringer som
ligger i denne driftsformen.
Hvem er det som bestemmer hva norsk
landbruk skal produsere? Er det
bonden sjøl, Norges Bondelag, Landbruksministeren, «Rema-Reitan» eller
«Rimi-Hagen», Tine, Gilde eller
Felleskjøpet? Alle sammen vil kanskje
noen hevde, men i prinsippet er det til
syvende og sist forbrukeren som har
det avgjørende ordet. Vil forbrukeren
ha koteletter med lite fett, ja da setter
landbruket i Norge kreftene inn på at
forbrukeren skal få det. Slik er det også
med økologiske produkter.

men det er ikke sikkert urbane forbrukere som trives best på «kaffe-lattebar» biter på. Det er ikke akkurat på
slike steder en tilegner seg størst
kunnskap om norsk sauehold.
Har produktet derimot et Ø-merke,
så lager forbrukeren en forestilling i sitt
hode om hvordan produktet er produsert, og velger det ut fra denne forestillingen. Klarer ikke norsk landbruk å
tilby forbrukeren de produktene de vil
ha, vil våre markedsandeler bli redusert. Det finnes nemlig alternativer der
ute som raskt kan importeres. Etter
mitt syn er den beste strategien for
norsk landbruk å ta ansvaret med å
forsyne forbrukeren med varer som det
er naturlig å produsere i Norge, enten
varen heter «økologisk» eller «kotelett
med lite fett».
Tilskudd til øko-sau

Offentlige mål og «bjellesauer»

Regjeringen har satt et mål om at
minst 15 prosent av produksjonen og
forbruket skal bestå av økologiske varer
i 2015. Målet er ambisiøst, og er selvsagt ikke mulig å nå dersom forbrukeren sier nei takk. Men vi ser en trend til
økende etterspørsel etter økologiske
varer. Dessuten er forbrukeren som
andre flokkdyr - går bjellesauen foran
og viser veg så dilter mange etter. For
øyeblikket ser en at noen «bjellesauer»
foretrekker økologiske matvarer framfor
konvensjonelle. Noen av disse «bjellesauene» er rikskjendiser - snøbrettkjørere og hotellkonger. Disse er med
på å forsterke forbrukertrenden.
Rapporter fra handelsstanden og matvareindustrien har alle samme budskap;
salget av økologiske matvarer øker!

Gjennom jordbruksforhandlingene har
avtalepartene lagt ut noen gulrøtter i
form av tilskudd for å stimulere til økt
produksjon av økologiske varer.
Saueholdet er trolig den husdyrproduksjonen som er agronomisk
enklest å legge om. Avtalepartene ble
derfor enige i forrige jordbruksoppgjør
om å etablere et satsingsprogram for
økologisk lam- og saueproduksjon,
med sikte på at en vesentlig andel av

saue- og lammekjøttproduksjonen skal
bli økologisk. Hvor mye «en vesentlig
andel er», har partene ikke konkretisert, men det er opplagt at en ser for
seg en mangedobling av dagens andel
som er på under 1,5 prosent.
Økonomi

I høst avla en arbeidsgruppe bestående
av Landbruks- og matdepartementet,
Norsk Bonde- og Småbrukarlag,
OIKOS (Økologisk landslag) og Norges
Bondelag en rapport med forslag til
strategier og tiltak for å nå regjeringens
målsettinger for økologisk matproduksjon og forbruk. I rapporten har en
bl.a. sett på økonomien ved omlegging
til økologisk drift. Følgende faktorer er
sentrale:
• Tilgang på areal
• Avlingsreduksjon
• Tilskudd og merpris
I tabell 1 har en satt opp et dekningsbidrag for et bruk i arealsone 5 og sone
2 for distriktstilskudd. Det er tatt
utgangspunkt i et konvensjonelt driftsopplegg med 88 vinterfôra sau som
produserer 2.950 kg kjøtt på 100 dekar
grovfôrareal. En har regnet en avlingsreduksjon på 25% ved omlegging til
Fortsetter neste side.

Forbrukeren bestemmer

Hva gjør norsk landbruk for å tilfredsstille etterspørselen?
En strategi kan være å gjøre som
strutsen; grave hodet ned i sanden og
håpe at det snart går over uten at det
gjør vondt. Eller vi kan rope til forbrukeren at våre lam beiter mesteparten av livet i utmarka, og dermed er
de økologiske. Kanskje har vi rett i det,
Sau og Geit nr. 2/2007 •
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økologisk drift. I alternativ 1 forutsetter en at det er umulig å kompensere
avlingsnedgangen med økt areal. I
alternativ 2 har en leid inn 30 dekar til
200 kr/daa for å opprettholde produksjonen. I begge alternativene har en
lagt inn en merpris på 3 kr/kg for
økologiske lammeslakt og tilskuddssatser som gjelder for 2007. I tillegg vil
en få et omleggingstilskudd som utgjør
et engangsbeløp på 75.000 kroner for
alt.1 og 97.000 kroner for alt. 2.
Kalkylen viser at under disse forutsetningene øker dekningsbidraget med
46.000 kroner ved overgang til økologisk drift dersom avlingene går ned
med 25% og en kan leie 30 dekar til
200 kr/dekar (Økoalt. 2). Her må en
forvente noe økt arbeidsforbruk. Dette
gir en resultatforbedring på over 500
kr/v.f.s.
Uten tilgang på areal må en
redusere dyretallet fra 88 til 66 v.f.s., og
produksjonen vil gå ned med 745 kg,
til 2205 kg. En taper da 13.000 kroner
på å legge om drifta til økologisk. På
den annen side må en forvente at
arbeidsforbruket går noe ned, da en
har 22 færre søyer. I tillegg vil tilskuddet til avløsning ved ferie og fritid gå
ned med ca. 6.000 kroner.
Hva om avlingsnivået går ytterligere
ned? Har man ikke tilgang på areal, vil
resultatet bli ytterligere forverret.

Enten må man enda mer ned i produksjon, eller så må man kjøpe inn fôr.
Kan det leies mer areal vil en fortsatt få
bedre resultat, men regnet pr. time vil
det bli dårligere enn i Økoalt. 2.
Motforestillinger

Skeptikere vil sikkert komme med
motforestillinger om at både merpriser
og tilskudd er usikre faktorer framover.
Det er riktig, men signalene fra politikere er svært tydelige. Etter min vurdering er det større sannsynlighet for at
de ekstra tilskuddene til økologisk
sauehold styrkes enn at de svekkes. Det
er neppe større usikkerhet omkring
disse tilskuddene enn andre tilskudd
over jordbruksavtalen.
Forslag om omlegging av tilskuddene

I dag stilles det krav om 5 år med
økologisk drift, etter en karensperiode
på 2 år, for å få beholde omleggingstilskuddet på 750 kr/daa. Arbeidsgruppa har foreslått at dette kravet
fjernes, samtidig som satsene reduseres
til 500 kr/daa og frigjorte midler
brukes til å styrke de økologiske
arealsatsene. Dette betyr at den
økonomiske risikoen for å gå inn
på en omlegging reduseres, samtidig
som økonomien ved ferdig omlagt
produksjon styrkes.

Mertilskudd til økologisk sau:

Sau over 1 år i arealtilskuddsone 1-4:
200 kr/dyr
Sau over 1 år i arealtilskuddsone 5-7:
260 kr/dyr
Lammeslakttilskudd:
9 kr/slakt
Grovfôrareal:
55 kr/daa
Innmarksbeite:
0,6 * 55 kr/daa
Omleggingstilskudd:
750 kr/daa
Avkorting ved svak drift

Har man skrinn jord der avlingsnivået
i utgangspunktet er lavt, er risikoen for
å få avkorting av arealtilskudd til grovfôr større ved økologisk enn konvensjonell drift. Har man for stort areal i
forhold til dyretallet, får man en tilskuddsavkorting. I sone 5 kan en
maksimalt ha 2,2 dekar pr. sau over 1
år for å unngå avkorting av tilskuddene. I kalkylen over er arealet pr. v.f.s.
litt under 2 dekar. Med det utgangspunktet tåles i overkant av 30%
avlingsreduksjon, før det blir
avkorting. Norges Bondelag har tatt
spørsmålet om egne avkortingsregler
for økologisk drift opp med myndighetene, uten å ha fått gjennomslag.
Avslutning

Tabell 1. Økonomisk utslag ved å legge om til økologisk produksjon for et
sauebruk med et grovfôrareal på 100 daa.
Konvensjonell

Økologisk,
alt. 1

Økologisk,
alt. 2

Inntekter
Kjøtt
Merpris økologisk kjøtt
Ull

90 000
0
20 000

67 000
6 000
15 000

90 000
8 000
20 000

SUM Markedsinntekter

110 000

88 000

117 000

Tilskudd kjøtt, dyr, areal, beite, bunnfradrag
Tilskudd økologisk dyr, lammeslakt
Tilskudd økologisk areal

140 000
0
0

114 000
15 000
5 000

153 000
20 000
7 000

SUM Tilskudd

140 000

134 000

180 000

250 000

222 000

297 000

0
8 000
14 000
25 000
0
0

0
8 000
0
22 000
2 000
0

0
11 000
0
28 000
2 000
6 000

SUM INNTEKTER
Variable kostnader
Kraftfôr
Handelsgjødsel
Annet
Avgift til Debio
Jordleie
SUM Variable kostnader
Dekningsbidrag i alt
Differanse i forhold til konvensjonell drift
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47 000

32 000

48 000

203 000

191 000

249 000

0

-13 000

46 000

I jordbruksavtalen er det lagt til rette
for å få et godt utkomme ved å legge
om til økologisk drift. Dette forutsetter
at det er tilgang på mer areal. De fleste
vil ha det, men en må kanskje betale
noe mer enn det som er vanlig jordleiepris. Det er imidlertid mye å gå på.
Forbrukeren etterspør økologiske
matvarer. Vi kan velge å produsere
varene eller importere. Det siste ser jeg
på som et nederlag. Omlegging til
økologisk sauehold kan være en mulighet til forbedring av økonomi, og i
tillegg vil det gi nye spennende agronomiske utfordringer. Landbrukets
forsøksringer gir gjennom prosjektet
«Gratis førsteråd sau» vurderinger av
om din gård er egnet for omlegging til
økologisk drift eller ikke. Rådet er
gratis, uavhengig av om man er medlem eller ikke. Rådgiverne er objektive
og faglig dyktige, så ta kontakt med din
lokale forsøksring.
Anders Huus
Fagsjef på næringspolitisk avdeling i
Norges Bondelag

Suksessfaktorar for
økologisk sauehald
Det vert ofte hevda at sauebruk
er enkle å leggja om til økologisk
drift. Denne påstanden høver
godt når ein har rikeleg med
areal og mineraljord med høgt
innhald av organisk materiale
som dominerande jordtype.
Vidare er det viktig å ha rikeleg
og godt beite og romsleg driftsbygning egna for utviding.
Lett traktor og veleigna reiskapar vil
også vera positivt. Alt avheng likevel av
brukaren som skal gjennomføra
omlegging av garden til økologisk
landbruk og driva etter økologiske
prinsipp.
Kjennskap til eige bruk

Det vil vera enklast for ein sauebonde å
leggja om bruket til økologisk drift
dersom han disponerer areal med
mineraljord som inneheld ein god del
organisk materiale. Ei drenert jord
med tilfredsstillande kalktilstand
høyrer med til grunnlaget for ei vellukka omlegging til økologisk drift.
Dessutan er det viktig at brukaren
kjenner jorda si med omsyn til jordstruktur, meitemark, rotutvikling osv.
Hindre jordpakking er sentralt dersom
ein ønskjer best mogeleg forhold for
livet i jorda og dermed også livet oppå
jordoverflata. Lett traktor og veleigna
reiskap vil vera til stor hjelp. Bruken av
traktor og reiskap spelar nemleg også
ei rolle.
Ta lærdom av andre

Dersom ein går med planar om å
leggja om til økologisk drift er det
viktig at ein startar med seg sjølv. Ein
må søkje råd og kunnskap ved å spørje
rettleiarane, lese artiklar og litteratur
om emnet og ikkje minst snakke med
andre som driv økologisk og gjerne
også dei som har gått tilbake til
konvensjonell driftsmåte. Ein bør ha
eit mål for omlegginga, som gjerne kan

vera miljø og økonomi. Ein brukar
som har sett seg godt inn i reglar for
økologisk produksjon vil som regel få
færre overraskingar og vil også ha
betre føresetnadar for å takle omlegging til økologisk drift. Dersom
kunnskap, kompetanse, motivasjon og
god planlegging er på plass, har ein
skapt eit godt fundament for omlegging og framtidig økologisk drift.
Areal og næringstilgang

Eit godt utgangspunkt for vellukka
omlegging til økologisk drift er om ein
disponerer rikeleg med eige areal eller
at arealet ligg i kort avstand frå bruket.
Avlingsreduksjon er ein naturleg konsekvens av omlegging til økologisk
drift. Dersom ein kan erstatte avlingsnedgangen med auka areal, vil ein likevel kunne oppnå eit godt resultat. For å
oppretthalde avlinga best mogeleg er
ein avhengig av næringstilgangen som
vil vera ei utfordring på eit økologisk
drive sauebruk. Det er difor svært viktig
å leggja forholda til rette for at kløveren
skal trivast. Heldig er den som har nabo
med overskot av husdyrgjødsel.

viktig for slaktevekta til lamma. Tilstrekkeleg vårbeiteareal i forhold til
sauetalet vil difor vera svært sentralt.
Godt og rikeleg sommarbeite er med
på å gje fine lam. Eit godt haustbeite
kan vera berginga dersom sommarbeite misser kvaliteten tidleg.
Gode grovfôrutnyttarar er ein
fordel

Godt grovfôr er også viktig i økologisk
drift. I tillegg vil det vera sentralt at ein
har sauer som er gode grovfôrutnyttarar. Søyer med god mjølkeevne og
jamt over to lam per vaksen er eit
svært godt utgangspunkt for å leggje
om til økologisk sauehald.
Om omlegging til økologisk drift
skal verta vellukka er avhengig av dei
føresetnadane bruket har. Det mest
avgjerande vil likevel vera føresetnadane til brukaren som skal gjennomføre omlegginga med omsyn til
kunnskap og kompetanse og evna til å
setja inn tiltak i rett tid.
Gunnlaug Røthe
Forsker ved Bioforsk Nord Holt

Driftsbygningen kan vera ei
utfordring

Ein romsleg driftsbygning er eit
godt utgangspunkt ved
omlegging til økologisk
drift. Men har ein
kreative evner er dette
eit område der dei
bør takast i bruk.
Enkle bygg og plasthallar og andre
løysingar bør
vurderast. Oppretthaldning av dyretalet
vil vera positivt for det
økonomiske resultatet.
Gode slaktevekter krev
godt beite

Vårbeite er dokumentert som
Foto: Jørgen Mølmann, Bioforsk Nord Holt
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Mer råmelk vil gi færre
døde lam!
I forrige nummer presenterte vi
noen resultater fra en undersøkelse om råmelk. Tretti prosent
av lammene hadde fått for lite
råmelk, og blant disse var dødeligheten inne 17 %. Faktorer som
gjorde utslag på dødeligheten, i
tillegg til antistoffnivå, var fødselsvekt, kullstørrelse og avstand
fra spenespiss til gulv. Skjebnen
til lam som hadde for lavt nivå
av antistoffer, varierte imidlertid
mellom besetningene.
Råmelka er livsnødvendig for nyfødte
lam, og det er viktig at lammene får
råmelk så raskt som mulig etter
fødselen. Både antistoffene, energien,
vitaminer, enzymer m.m. er helt
essensielle for at fordøyelsen og stoffskiftet skal komme i gang. Tarmen hos
nyfødte lam er ikke «tett», men
beregnet på at antistoffene lett skal
kunne passere. Det betyr imidlertid
også at bakterier og virus lettere kan

passere de første timene etter fødselen.
Rikelig med råmelk fra reine jur og et
nærmiljø fritt for sjukdomsframkallende bakterier er derfor viktig!
Dersom ikke lammet får nok antistoffer med råmelka, vil selv bakterier
som normalt er ufarlige, kunne gi
livsfarlig sjukdom.
Faktorer som ga økt dødelighet

I gruppa med lam som hadde antistoffnivå på under 15 g/l, var dødelighet på 17 % mot 3,5 % hos lam som
hadde over 15 g/l. Andre faktorer som
påvirket dødeligheten inne, var kullstørrelse. Det var helt klart tryggest å
være tvilling. Dette samsvarer med
tidligere analyser av data fra Sauekontrollen. Fødselsvekt hadde òg
betydning, lam som veide under 4,5 kg
hadde større risiko for å dø enn de
større lammene. En annen faktor som
økte risikoen, var liten avstand mellom
spenespiss og golv (< 20 cm). Lam
under søyer med side jur vil sannsynligvis bruke mye lengre tid på å lære
seg å suge normalt, dermed blir
råmelksopptaket forsinket og for lite.

Ikke overraskende var det også risikofylt å være kopplam.
Variasjoner innen kull

Mengden antistoffer varierer mellom
individer. Noen søyer har mer råmelk å
dele på, men vårt materiale viser at når
det må deles på tre, er det en som får
for lite. Figuren viser at det var den
minste trillingen som hadde minst
antistoffer (rang 3) og størst risiko for
å dø. I den gruppa var dødeligheten
hele 16 %. Men også blant trillingen
som fikk mest råmelk (rang 1), var det
foruroligende stor dødelighet (9,6 %).
Blant tvillingene som hadde fått mest
antistoffer (rang 1), var det ingen lam
som døde inne.
Variasjon mellom besetninger

Det var stor variasjon mellom de 5
flokkene som var med i forsøket (se
tabell). Hos eier 1 var det 31 % av
lammene i forsøket som hadde kritisk
lavt nivå av antistoffer, av disse døde
ca. hvert tiende lam (11 %). Dette i
motsetning til hos eier 5 hvor 21 %
hadde kritisk lave verdier, men hvor ca.
hvert tredje av disse døde (36 %). Det
var òg stor variasjon mellom dødelighet hos de som hadde fått nok råmelk.
Her kan mange faktorer spille inn, for
eksempel stell, generell næringstilgang,
smittepress og miljø.
Det må påpekes at vi i undersøkelsen til en viss grad valgte ut
risikodyr til prøvetaking og derfor
hadde noe relativt høy dødelighet inne
blant lammene i forsøket, jamfør 7,1 %
totalt.
Undersøkelser på gården

Figur. Sammenheng mellom nivå av antistoffer (IgG) og dødelighet.
Gjennomsnittlig IgG og dødelighet inne (%) i undergrupper av lam, rangert
innen kull i henhold til IgG-nivå.Tall i stolpene viser gjennomsnittlig fødselsvekt i gruppene.
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I forsøket ble alle blodprøvene også
undersøkt med et apparat som måler
mengde protein i blodet. Det var godt
samsvar mellom mengde antistoffer og
protein i blodet. Et slikt apparat
(refraktometer) kan være meget nyttig
i forbindelse med besetningsutredninger hvor en ønsker å finne tiltak
mot høye lammetap. Veterinæren vil

Det første som skal inn i munnen på et nyfødt lam er en ren spene full av deilig råmelk. (Foto: Mads Borgen)

ved å ta prøver av 10-12 lam i løpet av
et par timer kunne gi svar på om lammene i besetningen har god nok
immunstatus. Dette er spesielt viktig i
besetninger som driver mye oppal av
kopplam der lamma tas tidlig fra
mora.
Konklusjon og anbefalinger

Det er mange faktorer som påvirker
både råmelksopptaket og sjansen for å
overleve hos lam. Denne studien peker
på noen av dem. Trillinger som både
har lave fødselsvekter, lave nivå av antistoffer og mor med sidt jur har full
pott på risikoskalaen, og de utgjør

mange individer. Målretta innsats er
derfor nødvendig og lønnsomt. Ett mål
råmelk (50 ml per kg), gjerne med
sonde, senest innen 4 timer anbefales.
Totalbehovet i løpet av første levedøgn
er 250 ml per kg. Også enklinger
trenger litt ekstra oppfølging, de har
ofte en tung fødsel bak seg og trenger
litt starthjelp.
Råmelk av god kvalitet kan fryses i
opptil ett år, men må tines forsiktig.
Det beste og raskeste er i vannbad der
råmelka kan varmes opp til litt over 40
grader. Det er råmelk fra egne søyer
som er det optimale, de inneholder de
riktige antistoffene. Ved mange lam vil

Tabell. Antistoffnivå (IgG) og dødelighet inne hos lam i 5 flokker
Eier

IgG

Ig-Kritisk*

Død inne (%)

(g/l)

(%)

Alle

Ig-Kritisk*

Ig-OK**

1

22

31

4,6

10,9

1,9

2

22

25

7,1

13,2

5,2

3

18

33

9,9

20,8

5,1

4

20

33

5,2

16,1

0,0

5

24

21

9,6

36,4

2,4

Alle

21

29

7,1

16,8

3,5

* IgKritisk= IgG<15 g/l, **IgOK= akseptable verdier= IgG≥15 g/l,

det imidlertid ikke være nok til alle, og
en må vurdere andre alternativer. Råmelk fra naboens eller egne kyr kan
brukes, men disse er vanligvis ikke
vaksinerte og har ofte litt andre typer
antistoffer. I tillegg inneholder råmelka
fra enkelte kyr stoffer som gir blodmangel hos lammene etter to uker.
Enten råmelk stammer fra søyer eller
kyr er det svært viktig med god
hygiene, og at råmelka kjøles ned og
fryses så raskt som mulig.
For den som ønsker flere slaktelam
om høsten, er reduksjon av tap
gjennom sesongen nødvendig. Sats på
søyer som erfaringsvis føder livskraftige og robuste lam og som berger
disse gjennom de kritiske første
leveukene. Husk også å sikre lammene
et tett, trekkfritt, tørt og rent underlag,
det er viktig for alle lam!
Synnøve Vatn, Helsetjenesten for sau,
Animalia - ht.sau@animalia.no
Tore Malmo, praktiserende
veterinær, Beitstad
Siv Svendsen Bjormo, Nortura
Harald Waldeland, Seksjon for
småfeforskning, NVH
Bente Fredriksen, Animalia
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Informasjon fra HT-sau
- Lamminga står for døra; husk
varsomhet og god hygiene ved
fødselshjelp. Glidemiddel og
hansker er viktig både for søya og
for fødselshjelperen. Fostervann kan
nemlig lett gi allergi. Vreng gjerne
hansken før du tar den på.
- Tett liggeunderlag: Fra i år er det
påbudt med tett liggeunderlag med
tilfredsstillende varmetekniske
egenskaper til små lam, i henhold til
forskrift om velferd hos småfe. Det

er viktig for å unngå nedkjøling og
sjukdom hos lammene.
- Aborter og lam som rister: Har du
tilfeller av aborter og/eller nyfødte
lam som står og rister? Da kan det
være border disease, sauevarianten
av BVD (bovin virus diaré) hos
storfe. Storfenæringa og myndighetene har over flere år lagt ned
store ressurser i å utrydde BVD.
Tidligere har vi sett noen tilfeller av
smitte fra storfe til sau. Dersom

viruset finnes i sauebesetninger
uten å oppdages, er det fare for å
spre smitten tilbake til storfe og til
andre saueflokker. Takket være innsatsen fra storfehold er sannsynlighet for smitte til sau blitt minimal!
Da er det desto viktigere å melde fra
ved symptomer som kan gi mistanke om sjukdom hos sau, slik at vi
ikke sprer viruset tilbake til storfe
igjen.
Synnøve Vatn
ht.sau@animalia.no

Duotech Vet-forgiftning hos lam
Duotech Vet er et relativt nytt
produkt på det norske markedet,
det er registrert til bruk mot
voksne og umodne stadier av
rundorm, lungeorm, bendelorm,
ikter og nesebrems hos sau. Vær
oppmerksom på at feil dosering
kan gi forgiftning.
Duotech Vet inneholder to aktive
substanser; klosantel (50 mg) og
oksfendazol (25 mg). Oksfendazol er
kjent som et trygt preparat, og det er
forsøksvis gitt 20 ganger anbefalt dose
til sau uten at det er oppstått symptomer på forgiftning. Klosantel derimot
er det registrert flere forgiftningstilfeller av blant sau og geit verden
over, og doseringen har varierert
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fra to ganger til 13 ganger anbefalt
dose.
Det ble diagnostisert forgiftningstilfeller i en flokk i Rogaland i juni
2006, der flere lam i flokken viste tegn
på forgiftning bare to dager etter bruk
av Duotech Vet i forbindelse med
rutinebehandling mot parasitter. To
lam døde etter kort tid og syv lam viste
tegn på forgiftning.
Symptomer på forgiftning kan
opptre alt fra kort tid etter bruk av produktet til flere uker senere. Symptomene
er blindhet, ustøhet og dødsfall.
Anbefalt dosering er 1 ml pr. 5 kg
levendevekt, og ved den tradisjonelle
doseringen av antiparasittære midler i
Norge kan dette by på problemer. Det
er ofte brukt automatsprøyter som tar
20 ml og doseringen er gjerne satt etter
vekta på det tyngste lammet. Tidlig i

GÅRDBRUKERE og JEGERE!
Mottar ALLE sorter skinn til beredning
og garving.
Alle sau- og lammeskinn leveres vaskbare.
Innlevering alle dager, også lørdag og søndag.

Roar Pelsindustri
Etablert 1946

Adr. Jongsåsen, Kampebråten 10
Boks 157, 1300 Sandvika - Tlf. 67 54 87 02 - Fax 67 54 09 20
E-post: roarpels@start.no · www.roarpels.no
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Lam som viser tegn på klosantelforgiftning.
Blind med store pupiller og ustø på beina.

sesongen vil det være stor variasjon i
vekta mellom det tyngste og det
letteste lammet i flokken. Dersom
lamma ikke blir veid og vekta blir
estimert vil det også innebære en
usikkerhetsfaktor. Det kan være
vanskelig å gi små doser nøyaktig nok i
en 20 ml sprøyte. Summen av disse
faktorene vil føre til at det er relativt
lett å overdosere de minste lammene i
flokken med Duotech Vet.
Hovedindikasjonen for bruk av
Duotech Vet foran de andre preparatene vi har tilgang til er leverikte, det
vil derfor ikke være nødvendig å bruke
Duotech Vet før senere i beitesesongen
da leverikten kan være et problem.
En artikkel som omhandler disse
forgiftningstilfellene i detalj er for
øyeblikket under utarbeidelse.
Veterinær Siv Meling
Norges Veterinærhøgskole
Seksjon for Småfeforskning, Sandnes.

Få godt betalt for ulla
OKTANHAMAR &OTO © 6ERA 'JERSE

• Gode priser for god kvalitetsull
• Du får utbetalt 0,60 kr/kg ekstra hvis
ulla er levert i henhold til reglene for god
ullbehandling
• Lag vil få betalt for all ull laget organiserer
inntransport for
• Ulla blir klassifisert etter Norsk Ullstandard
av erfarne og profesjonelle ullklassifisører
Kriterier for å få utbetalt kr 0,60
i god ullbehandling er som følger:
• rett frasortering av lår, hale og buk
• ingen merkemaling i ulla
• ubetydelig/ingen fôrrester i ulla
• urinbrent ull adskilt fra H-ull
• rett klippetidspunkt

For levering av ull ta kontakt med en av våre ullstasjoner:
Gol Ullstasjon
Sandeid Ullstasjon
Harstad Ullstasjon
tlf. 32 02 98 37
tlf. 52 76 10 21
tlf. 77 01 94 40
Tynset Ullstasjon
Egersund Ullstasjon
Førde Ullstasjon
tlf. 62 48 25 18
tlf. 51 46 30 64
tlf. 57 83 42 13

www.norilia.no

Lettere sauestell

.Y OG FORBEDRET
&/2-%, 3AU

- Med våre innredningsdetaljer!
Våre spesialtilpassede produkter er
utformet i samarbeid med saueeiere siden 1960-talet
og produseres på Gotland, Sverige av

'IR GOD MJLKEPRODUKSJON HOS SYENE OG
HG LAMMETILVEKST 3IKRER GODT VOMMILJ
OG HGT GROVFÙROPPTAK I LAMMEPERIODEN

s KT ENERGIINNHOLD OG HG
PROTEINKVALITET
s KT INNHOLD AV % VITAMIN STYRKER
IMMUNFORSVARET HOS SYE OG LAM
FÔRHEKK Liten,
med kon i midten. 16 plasser.
D: 1,1 m. H: 1,1 m. V: 27 kg.

BINGESKILLER/GRIND
Sammenkopples enkelt.
H: 1,2 m. L: 2,0 m (bilde), 1,5m, 1, 2 m

s "EDRE TILPASSET MINERALINNHOLD
s 'OD OG STABIL SMAK

Bestill brosjyre! Den finnes også på www.saueutstyr.se

Bockarp, SE-571 66 Bodafors, Sverige.
Tlf: +46 380 37 11 53. Fax: +46 380 64 90 15
Mobiltlf: +46 70 404 32 45.
E-post: post@saueutstyr.se - Webside: www.saueutstyr.se
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Landbrukets Utredningskontor:

200.000 lam for lite i 2012
På initiativ fra NSG og Nortura
har Landbrukets Utredningskontor (LU) kartlagt framtiden
for norsk lammekjøttproduksjon.
Det ser ikke lystelig ut!
Vårens import fra New Zealand kan
vise seg bare å bli starten på en
permanent importkanal. I 2012 kan vi
komme til å importere hele 14 prosent
av det normale lammekjøttkonsumet i
dette landet. Med mindre norske
myndigheter og industrien ser faren og

er innstilt på å iverksette virkemidler
som kan få optimismen tilbake i norsk
sauehold.
Langsiktige trender

Det var høsten 2005 at NSG tok
initiativ til en dugnad for å bedre saueøkonomien. Det ble etablert en egen
arbeidsgruppe - «Krafttak for sau.» I
tillegg til folk fra NSG har gruppen
bestått av Reidun Liseth Svarstad fra
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS),
Anders Huus fra Norges Bondelag
(NB) og Trygve Brandrud fra Nortura.

Gruppen har bl.a. tatt initiativ til et
utredningsarbeid i regi av LU som har
sett nærmere på de langsiktige
utviklingstrendene i saueholdet.
LU har i sin rapport skissert flere
scenarier og baserer sine konklusjoner
på kalkulert befolkningsvekst og en
framskrivning av utvikling av antall
vinterfôra sau fram mot 2012 basert på
perioden 2004–2006.
14 prosent import

Samlet sett mener LU det i 2012 er
grunn til å forvente et importbehov på
ca. 3.730 tonn lammekjøtt, tilsvarende
ca. 200.000 lam eller om lag 14 prosent
av det naturlige norske konsumet.
Skader landbrukets rennomé

Konsekvensene kan ellers, i følge LU,
bli følgende:
• Det kan bli lagt en demper på etterspørselen etter lamme- og sauekjøtt.
En står i fare for å miste et marked
en har opparbeidet seg en posisjon
i, i neste omgang kan en komme i
skade for å miste oppmerksomhet
på å utvikle nye produkter på grunn
av råvaremangel. Andre kjøttslag,
som fjørfe og svin, vil i stor grad
kunne overta dette markedet.
• Situasjonen kan åpne for nye
importkanaler. Dette alene vil være
et brudd med en sentral landbrukspolitisk målsetting; å dekke etterspørselen etter varer det er naturlig
grunnlag for å produsere i Norge.
• Dette kan i neste omgang skade
norsk landbrukspolitikks rennomé.
Både fordi man ikke når sentrale
landbrukspolitiske målsettinger,
men også fordi det vil bli stilt spørsmål ved aktørenes evne og mulighet
til å regulere markedet.
Rapporten «Saueutsikter 2012» kan fåes
ved henvendelse til NSG eller
Landbrukets Utredningskontor.
Om den negative utviklingen får fortsette, vil vi i 2012 iflg. LU måtte importere 1/7-del av
det normale konsumet av lammekjøtt.
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Ole G. Hertzenberg
g-hertze@online.no

Tidsskille i norsk sauehold
- De som har innfunnet seg
med dårlig økonomi og har
hatt sauen som livsstil, er i
ferd med å dø ut. Skal vi få
noen til å overta MÅ det skje
betydelige forbedringer i
økonomien. Vi står overfor
et tidsskille i norsk sauehold, sier Erik Fløystad i
en kommentar til LUs
rapport.

omtrent halvparten av gjennomsnittet i landbruket. Som igjen
ligger på om lag halvparten av
snittet for lønnsmottakere flest.
Et slikt økonomisk utkomme,
en fjerdedel av «normallønn»,
er ikke mye å by de vi i framtida
håper skal overta sauebrukene.
De fleste av de potensielle nye
brukerne kommer jo nettopp fra
en tilværelse som lønnsmottaker,
påpeker han.

- Selv om kanskje ikke konklusjonene er overraskende, er det
svært nyttig for oss å få dokumentert situasjonen. Fram til nå
har det vært mye synsing. Nå har
vi en objektiv analyse å forholde
oss til. Det blir noe ganske annet,
sier Erik Fløystad, nestleder i
Norsk Sau og Geit.

- Om vi i årets
jordbruksoppgjør
skulle få gjennomslag for en økning
av målprisen på
5 kroner/kg,
Erik Fløystad gir klare signal til partene i jordbruksbetyr det ca. 17.000 forhandlingene om hva som må til for å snu utviklingen i
kroner pr. årsverk. saueholdet.
En økning i beitetilskuddet på for eksempel 50 kroner
Et tidsskille
vil gi et tillegg på ytterligere ca. 20.000
- Kraftig kost dette her. Men er krakroner for et bruk med 150 vinterfôra
vene realistiske?
sauer. Da er vi på ca. 135.000 kroner
- Jeg tror rett og slett det er noe
pr. årsverk. Det vil bli et bra prosentvis
sånt som må til for at vi skal få
påslag. Men det er fortsatt milevis etter
ungdommen til å ta over. For å si
et gjennomsnittlig arbeidsvederlag i
det sånn: De som har funnet seg i
landbruket. Det betyr at vi må ha 3-4
såpass dårlig økonomi og har hatt
slike oppgjør for å komme à jour,
sauen som livsstil, de er i ferd med
mener Fløystad.
å dø ut. Gjennomsnittsalderen på
- Derfor er vi rett og slett nødt til å
sauebøndene er enda høyere enn på
få på plass en langsiktig opptrappingskornbøndene. Skal vi få noen til å
plan for norsk sauehold. Og den må
overta MÅ det skje betydelige
komme NÅ - før folk virkelig begynner
forbedringer økonomisk. Og i
å droppe vedlikeholdsarbeidet på saueprinsippet er jo ikke det jeg foreslår
fjøsene sine. Jeg tror vi nå virkelig er
her noe verre enn det man gjorde
kommet til et tidsskille for saueholdet
for noen få år siden på storfekjøtt:
sin del. Derfor blir det utrolig viktig
Man så inn i glasskula, så at det
hvordan årets jordbruksoppgjør ender.
kom til å bli for lite storfekjøtt og
Samtidig som det forhåpentligvis kan
konkluderte med at det var behov
komme noe positivt på målpris og tilfor å gjøre noe både med driftsskudd, må det også skje noe på
tillegg og ekstra ammekutillegg, sier
investeringssiden. Med dagens driftsFløystad.
økonomi er det jo ikke rom for å
investere en krone. Egentlig burde det
Ole G. Hertzenberg
være tilbud om rentefrie investeringsg-hertze@online.no
lån til småskalasauehold, antyder han.

Nortura for lite ambisiøse

- Det kan vel tenkes at underdekningen reelt sett er enda større,
fordi en vel ikke har tatt høyde for
en sannsynlig forbruksøkning pr.
capita?
- Nei, det er riktig. Jeg frykter at
vi lett kommer inn i en negativ
spiral her, ved at vi også mister en
mulig forbruksøkning på grunn av
at det fokus en vanligvis skulle hatt
på produktutvikling rett og slett
blir borte. Her synes jeg også
Nortura er for lite ambisiøse; det
kan synes som om man der i
gården trives best når det er litt for
lite lammekjøtt i markedet og at
passe er litt for mye, antyder
Fløystad som selv er tillitsvalgt i
kjøttsamvirket.
Fjerdedels lønn

- Med utgangspunkt i rapportens
konklusjoner, hva må etter ditt
skjønn gjøres?
- I dag tjener sauebønder

Trenger opptrappingsplan
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Klart for ny studietur:

Bli med NSG til
Frankrike

- Hvor skal vi neste år, spurte
deltakerne da fjorårets studietur
i Sveits gikk mot slutten. Ingen
tvil altså - om at det var behov
for ny tur. Valget i 2007 falt på
Sørøst-Frankrike.
Valget er basert på en evaluering blant
de NSG-medlemmer som deltok på
fjorårets Sveits-tur, samt undersøkelser
gjennom Innovasjon Norge. Ikke bare
får vi anledning til å studere kulturlandskap, saueraser og markedsføring
av lammekjøtt. Vi kommer i tillegg til å
oppleve både Paris og Versailles.
Prisen for turen er foreløpig beregnet
til mellom 11 000 og 12 000 kr. Det tas
forbehold om pris- og valutaendringer.
Prisen inkluderer flyreise, overnatting i
dobbeltrom m/frokost (tillegg enkeltrom kr 525), buss og lyntog, guidet
sigthseeing i Paris og inngang til
Versailles. Restaurant er IKKE inkludert.
Reiseoperatør i år blir Sabra Tours ved
Øystein Ramberg. Turen er ellers planlagt i samarbeid med Einar Alme i
Innovasjon Norge, som blir med som
guide. Einar vil for mange være kjent
som tidligere norsk industriattaché i
Paris. Han har bodd en årrekke i
Frankrike, snakker språket flytende og
kjenner det franske landbruket ut og
inn. Vi flyr med Air France.
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Meld deg på direkte til Sabra Tours
(www.sabratours.no) på telefon
24 14 94 00, spør etter Øystein
Ramberg eller send han en mail
(oeramber@online.no),
alternativt Rolf Egeland
(rolf.egeland@sabratours.no).
Vi har plass til 50 deltakere.
PS! Invitér gjerne med deg en
nabo, en venn eller en slektning. Det
eneste vi krever er at vedkommende
er medlem i NSG. Et støttemedlemskap i NSG koster som kjent ikke
mer enn 200 kroner; en rimelig
investering for å få være med på en
faglig og sosialt utbytterik tur. Et
slikt støttemedlemskap ordner vi
kjapt og greit om du sender en
e-post til nsg@nsg.no eller ringer oss
på 23 08 47 70.

Foreløpig program
Målsettingen med turen er å hente inspirasjon og kunnskap fra fransk småfehold, inkludert kvalitetssystemer, foredlingsapparat, landbrukspolitikk/forvaltning, veiledning, markedsføring og markedstrender.
Søndag 26. august
Kl 15.45 – 18.10 Reise fra Oslo til Paris CDG med AF 2375
Kl 18.30 – 19.30 Transfer til og innsjekking på hotellet.
Kl 21.30
Felles middag på «Nos Ancêtres les
Gaulois», et litt røft sted, populært både
blant parisere og turister. Et perfekt sted
for en «riste-sammen-kveld»
Mandag 27. august
Kl 09.00
Avgang til lokalene til den Norske
Klubben i Paris, 242 rue de Rivoli
Kl 09.30 – 11.00 Møte med Marc Pages fra CERQUA.
CERQUA er organisasjonen som står bak
«Label Rouge», et kvalitetsmerke som er
mye brukt på kjøtt, men som også
benyttes for sjømatprodukter; både fisk
og skalldyr. Merkeordningen «Label
Rouge» eies av det franske Ministeriet for
Landbruk og Fiskeri. Mange produsenter
av lam benytter dette merket
Kl 11.00 – 12.30 Foredrag om landbruk, matproduksjon
og omsetning i Frankrike ved Einar
Alme, spesialrådgiver i Innovasjon Norge
i Vestfold.
Kl 12.30 – 14.00 Lunsj i klubbens lokaler
Kl 14.00 – 17.30 Sightseeing i Paris med norsk guide
Tirsdag 28. august
Kl 07.00
Avreise med buss til ferskvaremarkedet
Rungis. Dette er et engrosmarked som
ikke bare forsyner Paris, men som tar inn
og selger varer i hele Europa. Vi skal se på
omsetningen av kjøtt, meieriprodukter og
andre landbruksprodukter og vi spiser
frokost på markedet.
(www.rungisinternational.com)
Kl 09.30
Avreise til Saint-Germain-en-Laye
Kl 10.00
Besøk på et tradisjonelt matmarked, og
mulighet for shopping i en framifrå
handelsby med mange spennende
butikker
Kl 12.00 – 13.30 Lunsj i St Germain
Kl 16.10 – 17.38 Reise med høyhastighetstog TGV til
Poitiers. Innsjekking på hotellet
Kl 19.00
Felles middag

Onsdag 29. august
Kl 08.30
Avgang med buss til lokalene til Chambre
d’Agriculture (landbrukskammeret) for
region Poitou-Charente
Kl 09.00 – 11.00 Orientering om landbruket i regionen.
Småfeets betydning for landbruksnæringa i området. Veiledningstjenesten i
området. Arbeidet med å utvikle lam
med Label Rouge, og kvalitetssikring av
produksjonen
Kl 11.00 – 17.30 Besøk hos produsenter av sau og lam, og
virksomheter for videre foredling av produktene. Lunsj på en gårdsrestaurant ca.
kl. 13.00
Torsdag 30. august
Kl 09.00
Utsjekking fra hotellet, avreise mot
Linazay
Kl 10.00 – 12.00 Besøk på geitesenteret CABRILIA,
Linazay, som viser hvordan småfeet markedsføres for det brede publikum
Kl 12.00
Lunsj med kjekjøtt på CABRILIA
Kl 15.42 – 17.25 Reise med høyhastighetstog TGV fra
Poitiers tilbake til Paris. Innsjekking på
hotellet
Fredag 31. august
Kl 09.30
Avgang til lokalene til Centre
d'Information des Viandes (CIV), tilsvarer
Opplysningskontoret for kjøtt.
Informasjon om markedsføring av kjøtt
fra sau/lam og om kampanjer for å øke
markedsandeler
Kl 11.30
Resten av dagen: FRI til å handle, gjøre
seg kjent i Paris
…. eller rett og slett slappe av
Lørdag 1. september
Kl 09.00
Avreise til Versailles for sightseeing
Søndag 2. september
Kl 09.00
FRI til å gjøre seg mer kjent i Paris
Kl 18.55 - 21.15 Hjemreise fra Paris CDG til Oslo med AF
1274
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Organisasjonsnytt
Nytt fra
Gjeterhundrådet
Gjeterhundrådet holdt møte mandag
29. januar og vi har sakset noen saker
som var oppe til behandling.
NM i 2006 ble som kjent avviklet med
nye rammer. Arrangementet gikk over tre
dager, med 100 deltakere.To dager innledende og tredje dag med finale.
Gjeterhundrådet ønsket en evaluering av
arrangementet og har hatt saken ute til
høring i fylkene.
NM over 3 dager fortsetter
Det legges opp til en videreføring med
NM over tre dager. Som en hovedregel
kan det delta inntil 100 hunder på NM.
Dette kan det avvikes fra dersom et
arrangørfylke har problemer med å
gjennomføre NM med så mange deltakere. I så tilfelle avtales det nærmere med
arrangørfylket hvor mange deltakere det
skal være. I framtiden skal ingen deltakere
kunne delta med mer enn 2 hunder.
Finaleomgang med deling og
singling
Finaleomgangen skal, som hovedregel, gå
etter klasse 3 med deling av flokk og
singling og maksimalt 16 hunder. Det gis
likevel åpning for å arrangere finale etter
klasse 3 med dobbelhenting dersom
arrangørfylket ønsker dette. I så fall vil

Ny trekkordning for start i NM
Det legges opp til forbedring når det
gjelder trekking av startrekkefølgen i NM.
Følgende hensyn skal ivaretas:
• Førere som stiller med to hunder skal
starte med en hund hver dag under
innledende omgang.
• Hunder fra samme fylke skal fordeles
med halvparten på hver dag under
innledende omgang.
• De beste fra Norgesserien og de
beste fra Nord-Norges cupen skal
fordeles med annenhver på hver av de
to kvalifiseringsdagene for finalen.

som kan delta i NM og på landslaget.
Saken har vært ute på høring i fylkene
etter at rådet først fattet et vedtak om at
det bare var norske statsborgere som
kunne delta på NM og på landslaget.
Etter høringsrunden i fylkene innstilte
gjeterhundrådet til endelig vedtak i styret i
NSG som gjorde følgende vedtak i saken:
«Utenlandske statsborgere med bostedsadresse i Norge kan starte i NM i bruk av
gjeterhund for kvalifisering til landslaget, men
kan ikke bli norsk mester. Ingen skal kunne
representere et annet landslag og samme
året kvalifisere seg til det norske landslaget.
For å delta i NM og bli uttatt til deltagelse på landslaget for gjeterhund må en
være medlem i NSG.»

Bare norske statsborgere kan bli
Norgesmestere
Det har i fjor og i vinter pågått en diskusjon om det bare er norske statsborgere

NM i Rogaland i 2007
Rogaland har sagt seg villig til å arrangere
NM i 2007. Arrangementet vil bli lagt til
12.-14. oktober.

antall startende hunder i finalen bli lavere
enn 16.

Årsmøtetid i fylkeslagene
Februar og mars er travel årsmøtetid
i NSG. Fylkeslagene har mange
oppgaver med forberedelser og
gjennomføring. Årsmelding, regnskap
og budsjett samt forberedelse til valg
av tillitskorps for neste arbeidsperiode er viktig.
Sentralstyret og administrasjonen i laget
farter i denne perioden land og strand
rundt for å skape kontakt og bygge
organisasjonen for neste arbeidsår. Det er
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viktig at vi bygger på felles tankegods og
oppgaveformulering for mest mulig
effektiv og målrettet innsats.
Stemning og arbeidslyst
Vest-Agder holdt sitt årsmøte 17. februar
i Lyngdal, med god oppslutning og
positiv stemning i møtesalen. Fylkesleder
Sven Haughom fikk fornyet tillit og både
han og sekretær Vigdis Aas fikk som
avslutning på møtet rosende ord og
gave fra «naboen» Sigmund Skjæveland,

avtroppende leder i Rogaland Sau og
Geit. Rådgiver Ragnhild Gudrun
Vikesland fra sekretariatet holdt innlegg i
møtet om nytt fra sentralleddet og
svarte på spørsmål om beitebruk og
annet fra en lydhør årsmøteforsamling.
Fylkeslaget ble gitt honnør for sitt
arbeid med innspill til jordbruksforhandlingene og det ble diskutert
behovet for offensiv profilering og
markedsføring av organisasjonen og
medlemsfordelene.

Nytt fra utmarksrådet
Rådsmøte
Utmarksrådet har holdt sitt første møte for
året og lagt planer for flere omfattende og
sentrale arbeidsoppgaver for første halvår.
Rådet prioriterer en offensiv på beitedyr-/
rovviltarenaen og vil bruke tid på å synliggjøre flere utfordringer i rovviltforvaltingen
og peke på behov for ny innsats og effektivisering av denne forvaltningen ut fra de
gjeldende politiske signalene på dette feltet.
Utmarksrådet følger opp utarbeidelsen
av kursmateriell til kompetansekravet for
sauehold, som vil gjelde fra 01.01.2010.
Rådet er opptatt av at dette kompetansekravet må fylles på en fornuftig, praktisk
orientert måte.
Elektronisk sporingsutstyr
Utmarksrådet følger opp FoU-arbeidet
som skjer i regi av Telespor. Rådet ønsker i

utgangspunktet økt omfang og framdrift i
tilbudet, samtidig som robusthet er et
grunnleggende krav til sporingsutstyret.
Utmarksrådet tar til etterretning at
Telespor nå vil kommersialisere sporingsutstyret gjennom åpent salg av utstyr fram
mot årets beitesesong. Interesserte
kontakter Telespor direkte om dette og
utmarksrådet bidrar med informasjon i
møter etc. ute i organisasjonen.
Økologisk sauehold
Utmarksrådet ser det som viktig og naturlig
å følge opp organisasjonens arbeid på
dette saksfeltet og vil legge ressurser i
dette utover året. Utmarksbeite er en viktig
suksessfaktor for utbredelsen av økologisk
driftsform, samtidig som det er behov for å
gi faglige innspill til etableringer og tilpasninger i rammeverk.

Landsmøtet
Utmarksrådet ønsker å være en tilgjengelig
samtalepartner i organisasjonen og vil være
til stede under representantskaps og landsmøte i NSG i mars. Rådet vil informere om
fagtemaer og delta i drøfting av arbeidsstrategier på saksfeltet til sentralleddet og
fylkeslagene.

Vi har tidligere annonsert at
bladet setter av plass, inntil en
halv side, til gratisannonsering
for medlemmene våre. Så langt
har imidlertid interessen vært
laber, men vi lar muligheten
fortsatt stå åpen.
Det ligger sjølsagt noen begrensninger i annonseringen. For det
første gjelder det små annonser
over en spalte – og maksimalt 30
millimeter høye.Videre må
annonsene ha tilknytning til småfehold eller gården en driver. Gratis
annonseplass vil ikke gjelde for annet
erverv som drives, uten tilknytning
til gårdsdriften.
Det er mulig å sette inn
annonser for salg, kjøp, søking
etter jobb, søking etter arbeidshjelp,
kontaktannonser osv.
Ukastrert lama
3 år, hvit, veldig snill og
håndterbar, selges.
Tlf.: 980 36 288/Nordmøre

Interessert og lydhør årsmøteforsamling i Vest-Agder Sau og Geit. I forgrunnen lagets sekretær, Vigdis Aas.

Div. sauer/ fjorlam
av gammel norsk spæl og
gammelnorsk sau, selges, grunnet
sykdom hos eier/nedtrapping.
tlf.: 980 36 288/Nordmøre
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Organisasjonsnytt
Statsråd Terje Riis-Johansen
kommer
2007 er igjen et år med landsmøte
i Norsk Sau og Geit. 21. og 22.
mars samles organisasjonens
øverste tillitsvalgte til møte på
Quality Airport Hotell ved Sola
utenfor Stavanger.
Representantskapet møtes
allerede 20. mars.
I tillegg til de ordinære «årsmøtesakene» vil NSGs innspill mot årets
jordbruksforhandlinger bli gjenstand for
en grundig gjennomgang. Nettopp i år
bør det ligge til rette for at spesielt
saueholdet skal få et tiltrengt og etterlengtet løft på inntektssiden.
Landbruks- og matminister Terje
Riis-Johansen har takket ja til å delta på
NSGs landsmøte i år, og vil delta både
under jubileumsmiddagen den 21.
mars og bidra med en innledning på
møtets andre dag.

Nytt i år er også utdelingen av de
nyinnstiftede nasjonale prisene,
Lykleprisen 2007 og Gromsauen 2007.
Det har tradisjonelt vært arrangert
åpne fagmøter med ulike tema innen
sauehold, geitehold og utmark i
forbindelse med landsmøtene. I år
legges det opp til et åpent møte den
20. mars fra kl 19:30. Møtetemaet blir
småfeets betydning som landskapspleier.

Medlemsstatus
i NSG
Ved årsskiftet 2006/2007 hadde NSG
13.344 medlemmer/abonnenter. Dette
er en reduksjon med 620 i forhold til
året før, noe som utgjør en minus på
4,4 %.
Av den samla medlemsmassen var 12.819
tilknyttet et lokallag, mens 525 var direktemedlemmer eller abonnenter.Totalt var
det 389 betalende lokallag fordelt på 18
fylkeslag. Antall husstandsmedlemmer var
1.420, og NSG har 131 æresmedlemmer.
Av hovedmedlemmene var det 55 % med
opp til 50 dyr, og 45 % med over 50 dyr.
Nedgangen på 4,4 % er en gledelig utvikling i forhold til året før, da de tilsvarende
tallene viste en nedgang på 5,3 %. De
senere årene har nedgangen i medlemstallet i NSG årlig ligget på vel 5 %. Det
ser dermed nå ut til å være en utflating,
og at vi bedre klarer å holde på medlemmene. Det er også grunn til å anta at en
stadig økende andel av de som har småfe
er medlemmer i laget vårt.

En ringrev
takker av
Leder i Eigersund Sau og Geit, Nils
Fjellanger, takket nei til gjenvalg på
årsmøtet i januar. Fjellanger har vært
leder av dette lokallaget hele 20 av
de siste 30 årene, først i en periode
på 13 år og nå sist i 7 år.
Det er et veldrevet lokallag Nils Fjellanger
nå gir ifra seg styringen av. Laget hadde i
2006 en medlemsvekst på hele 10 % og
har nå 66 medlemmer. Ny leder av
Eigersund Sau og Geit er Jan Helge
Havsø.Vi kjenner han igjen som superververen i 2006; da gikk han helt til topps
i NSGs vervekonkurranse.
Eigersund Sau og Geit vil med dette
takke Nils Fjellanger for innsatsen, noe
hele NSG kan slutte seg til.
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Sekretær Hans Friestad (til venstre) overrekker blomster og gave til Nils Fjellanger som takk for godt
lederskap gjennom 20 år fra hele laget.

Medlemsverving 2007
Også i år legger vi opp til en
vervekampanje som vil gå hele
året. Premieringen av de beste
ververne vil bli som de to
foregående årene.
Tidligere har vi delt ut både GPSer,
digitale kameraer, kikkerter og flere
andre fine vervepremier. Det vil ikke
bli noe dårligere premiering i år.
Selv om det er få som har meldt
inn til oss at de har vervet nye
medlemmer, er det nok betydelig
flere som har gjort en innsats for å
skaffe laget flere medlemmer. Dette
ser vi ikke minst ut ifra at mange
lokallag har økning i medlemstallet.
Stadig flere benytter muligheten
for å melde seg inn i NSG via
nettsidene våre.
Vi regner med at rundt 75 % av
de som har småfe i landet er medlemmer i NSG. Det finnes derfor
helt klart et potensial for å få med
flere. I tillegg ligger det fortsatt store
muligheter i å verve flere husstandsmedlemmer og støttemedlemmer.
Hvis en bare tenker seg om, vet
nok de fleste om noen som kan
være aktuelle som medlem i Norsk
Sau og Geit.
Mer informasjon om årets
vervekampanje finner du på våre
nettsider www.nsg.no
I neste nummer av Sau og Geit
vil vi komme med en mer grundig
presentasjon av vervekampanjen,
sammen med nyttige tips fra de som
har god erfaring med medlemsverving.
Husk å melde inn nye medlemmer fortløpende, slik at de kan få
effektuert sitt medlemskap og
snarest få tilsendt medlemsblad etc.

Husk å oppgi medlemskapet i NSG når du
kontakter Gjensidige
Litt forsinket er avtalen med
Gjensidige nå trådt i kraft. For at
du skal få medlemsfordelene må
du gi beskjed til Gjensidige at du
er medlem i Norsk Sau og Geit.
Dette gjelder både telefonhenvendelser og besøk på
kontorene, sier soussjef Åge Bjor
i Gjensidige.
Husk å oppgi medlemskapet i NSG når
du kontakter Gjensidige. Når du er
registrert som medlem får du nå 10 %
ekstra rabatt på husdyrforsikring for
sau og geit ved første forfall av
forsikringen. Tegner du ny forsikring
får du rabatten ved tegning. I tillegg får
du 5 % rabatt ved forsikring av gjeterhunder.
Rabattene får du i tillegg

- Disse rabattene får du i tillegg til de
rabatter du kan oppnå ved å være
medlem i Norges Bondelag eller Norsk
Bonde- og Småbrukarlag, sier Bjor.

Soussjef Åge Bjor i Gjensidige.

Skadeforebygging er viktig

Forsikring er å betale til en felleskasse
hvor det blir utbetalt fra kassen dersom
det oppstår en uforutsett hendelse. Å
forebygge skader er viktig. Det gir ikke
bare lavere forsikringspriser, men
fjerner også store dyretragedier og
sikrer økonomien i husdyrholdet. Det
er derfor enighet mellom Norsk Sau og
Geit og Gjensidige at det skal drives et
aktivt samarbeid for å bedre dyrehelsen og øke lønnsomheten på bruket.
Flere bør forsikre husdyrene

- For få husdyreiere, spesielt innen
småfeholdet, har benyttet seg av muligheten for å forsikre husdyrene. Slike
forespørsler øker i takt med utbrudd
av sykdommer, sier Bjor. - Husk at hvis
utbruddet har kommet stenger vi for
tegning av nye forsikringer. Skal du

forsikre må du gjøre det mens det er
normale forhold, legger han til.
- Friske dyr er viktig for dyras
trivsel og næringens omdømme, men
er også viktig for økonomien til
produsentene. Forbrukerkravene om
ren og frisk mat øker. Det er derfor
viktig at en kan levere topp vare. Når vi
har inngått en avtale med Norsk Sau
og Geit, så er det fordi dette er en
organisasjon som tar dyrehelsen på
alvor. Samarbeidet som Norsk Sau og
Geit har med Tine, Nortura, helsetjenestene for sau og geit og Gjensidige
vil være viktig, men det er du, som
bonde, som avgjør om dette skal bli et
godt resultat, avslutter Åge Bjor.
Arne Flatebø
arne.flatebo@nsg.no
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Geiter – populære
dyr som gåve
Men ver sikker på at dyr som du
gjev frå deg til andre er fri for
smittsame sjukdommar.
Kje er populære dyr. Dei er fine, og
geiter er sosiale dersom dei er blitt vant
til å vera saman med folk frå dei er
små. Geiter er også svært gode krattryddarar. Dei skal halde oppe kulturlandskapet, og det gjer at etterspørselen er aukande.
Eit kje er vanlegvis ikkje mykje
verdt. Difor er det ikkje vanskeleg å få
tak i kje gratis, og det er heller ikkje
uvanleg at kje blir gitt i gåve. Men det
er også slik at enkelte raser er svært
ettertrakta, og ein kan oppnå gode
prisar.
Medaljen har ei bakside

For tida er fugleinfluensaen framme i
media att. Fuglar på trekk har kanskje
med seg ein sjukdom som vi for all del
prøver å verne oss mot. Slik er det
også med andre dyr som flyttar frå stad
til stad. Det er alltid ein risiko for at
dei har med seg smittsame sjukdommar, og geiter er ikkje noko unntak.
Eit kje som verkar sprettent og
friskt kan godt vera berar av ein eller
fleire smittsame sjukdommar. Desse
treng ikkje bli synlege før dyret er fleire
år gamalt, men i mellomtida kan det
ha smitta mange andre dyr.
Alle har ansvar for å hindre
spreiing av sjukdom!

Prosjektet Friskere geiter har som
målsetting å utrydde tre av dei kjente
smittsame sjukdommane vi har her i
landet, nemleg: virussjukdommen
CAE, bakteriesjukdommane paratuberkulose og byllesjuke. Ved utgangen
av 2006 er det over 90 buskapar som er
fri for sjukdommane. Fleire er svært
nær ved å bli fri og i 2007 er det 40 nye
buskapar som skal sanera buskapen sin.
I tillegg har mange planlagt
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sanering seinare, og andre skal snart gå
i gang med planlegginga.
Det er no svært viktig at alle som
har geit støttar opp om dette arbeidet.
Ei stor støtte ville det vera å nekta å gje
frå seg kje eller selja livdyr dersom ein
ikkje er sikker på at dei er fri smittsame sjukdommar. På den måten vil
alle som har geit gje sitt bidrag i
kampen mot dei kroniske smittsame
sjukdommane.
Korleis veit ein at ein har lov å
selje livdyr?

Dersom det er påvist paratuberkulose i
flokken, er det ikkje lov å selje eller gje
bort livdyr. Dette er ein B-sjukdom og
det betyr at det er lagt restriksjonar på
flokken frå det offentlege. Dei andre
smittsame sjukdommane som er
vanlege på geit er C-sjukdommar, og

det blir ikkje lagt restriksjonar på
flokken. Ein har likevel ikkje lov å selje
dyr som har symptom på C-sjukdom.
Dersom ein får førespurnad om å
selje livdyr, og ein sjølv ikkje har
smittefri status så skal ein vise til
prosjektet Friskere geiter. Prosjektet har
ei liste over godkjende livdyrseljarar på
Internett. Dersom ein går inn på sida
http://leine.no/htg/sanering/info/salg
vil ein finne stoff om dette, samt lista
over dei som har fristatus. Kjøparen er
sjølvsagt ikkje friteken for ansvar, og
bør alltid be om veterinærattest. Men
mange kjøparar har ingen kjennskap til
dyr, og langt mindre til sjukdommar.
Difor kviler det eit stort ansvar på ein
seljar som kjenner til både sjukdommane og geitehald generelt.
Nils Leine
nils@leine.no

Tenk helse!
- Heretter må det ikke omsettes livdyr fra buskaper med
påvist smitte eller med usikker
smittestatus. Dette vil væra til
det beste for alle som har
friske dyr, og til sjuende og sist
vil det væra til hjelp for en sjøl
den dagen en ønsker å få
buskapen fri for smitte, sier
styremedlem Ingrid Arneng i
NSG.
Ja, dette er en aktuell og viktig sak,
sier Ingrid Arneng, styremedlem i
NSG.
- Det er nå kjeingssesong for de
fleste. Det hviler et betydelig ansvar
på oss geiteholdere - at vi ikke sprer
killinger ukontrollert rundt

Ingrid Arneng som er styremedlem i
NSG advarer mot å omsette killinger
frå besetninger med påvist smitte eller
usikker smittestatus.

omkring. Killinger som gaver og
kosedyr er en tvilsom sak. Her må vi
tenke dyrevelferd også, presiserer
Arneng som ønsker alle lykke til
med kjeinga.
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No k j e m v å r e n !
Europas største fabrikk for elektriske gjerdeapparat har mange nyheiter og utvalet du treng. Sterke, driftssikre apparat med
3 års garanti for elektrisk eller for batteridrift, med eller utan solcelle. 15 modellar å velja mellom, me nemner:

t!
Nyt

393-601.700, Clos 2000, Europas
mest selde standardapparat som kan
brukast til vanskelege dyr. Svir graset, eit kraftig apparat med 4 Joule slagstyrke, 8 W, 10.000 V, 50 impulsar pr.
min, vekt 2,8 kg. Pris kr 1.380,00.

393-608.800, Secur 2006,
same apparat som Secur
2005 men har i tillegg digitalt display som viser isolasjonen på gjerdet med
bargraf og i prosent. Pris
kr 2.590,00.

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 følsome dyr eller for straum på
den nederste straumførande tråden/
bandet mot unge dyr. Pris kr 1.990,00.

Secur gjerdeapparata høyrer til det aller beste i den nye generasjonen med ny Pulstronicteknologi styrd av mikroprosessor som gjev doble støyt/impulsar, og som derved gjev endå
betre verknad. Fleire av morgondagens finesser innebygd.

393-607.800, Secur 2005,
for middels og lange gjerde.
6 Joule, 12.000 Volt. Ekstra
uttak som gjev 1 Joule. Lamper avslører spenningstap
og jordinga kan testast. Pris
kr 2.090,00.

393-606.400, Secur 2000, for
middels og lange gjerde. 4
Joule, 10.000 Volt. Ekstra uttak
som gjev 0,8 Joule. Automatisk
kontroll av jording og sporing av
spenningstap/ lampe lyser
raudt. Pris kr 1.610,00.

Supersterke batteriapparat med regulerbar slagstyrke!
Den nye generasjonen gjerdeapparat som kan drivast av tørrbatteri, akkumulatorbatteri og med solcelle!

Clos 130-3, art.nr. 393-617.300
Slagstyrke 100 - 1200 mJ

Clos 140, art.nr. 393-617.600
Slagstyrke 170 - 1600 mJ

Clos 150-2, art.nr. 393-618.800
Slagstyrke 500 - 3.000 mJ

Pris kr 1.850,00. Med 6 W solcelle kr 2.750,00.

Pris kr 2.060,00. Med 10 W solcelle kr 3.960,00.

Pris kr 2.250,00. Med 25 W solcelle kr 6.050,00.

Den nye generasjonen har tilkopling av solcelle på utsida, styrken er regulerbar i fleire steg, og alle er utstyrde med Eco 1/5-funksjon. Clos 130-3 er
sterkare enn eit vanleg batteriapparat på maks innstilling. Clos 140 har elektronisk tjuverisikring med integrert hemmeleg kode. Clos 150 er apparatet for
lange gjerde, og med sin elektroniske regulator eignar det seg spesielt for sau, spenstige og ville dyr. Eco-funksjonen vert kopla automatisk inn når
ladenivået på batteriet kjem under 20%. Vær merksam på at etter «dressur-fasen» av dyra kan du setja ned impulsstyrken og dermed spara på batteriet.
393-660302,
Super
spenningsprøvar med 6 lys
som gjer det mogeleg å måle
spenningar fra 1.000 - 10.000
Volt
(høgste
tillatte).
Ergonomisk rett utforma med
isolert jordwire med lite
jordspyd. Pris kr 150,00.

363-44669,
Batteridreven
spenningsmålar. Hold prøvespissen
på gjerdebandet/tråden, trykk på
knappen, og du får lys som gjev deg
spenninga 2-4-6-8.000 Volt. Raudt lys
- for låg spenning. Treng ikkje jording.
Blir dreve av 9 V batteri. Pris kr 250,00.

Spesial tørrbatteri, eit
kvalitetsbatteri som
høver til alle vanlege
gjerdeapparat.
Naturvenlege
utan
kvikksølv og kadmium.
363-441212, 9V, 55 Ah, kr 130,00
363-441213, 9V, 90 Ah, kr 190,00
363-441219, 9V, 130 Ah, kr 230,00

Du får eit makalaust tilbod på kvalitets gjerdestolpar i plast med solid jordpigg i heile 5 ulike utførelsar:
363-44410, Kvite, heilisolerande
gjerdestolpar i H-profil med tverrband
som gjer den stødig/solid, 18 cm stål
jordpigg innstøypt til 2,5 cm over
trakkeplata, 7 oppheng for tråd/band,
1 for inntil 40 mm bredde, totallengde
104 cm, pris berre kr 12,50.
363-44434, Ny, kvit heilisolerande
gjerdestolpe, stål jordpigg 15 cm,
totallengde 109 cm, med 7 isolatorar
for standard gjerdeband/tråd, 2 feste
for inntil 40 mm breidt band. Pris kr
14,00.
3
9
3
631200,Extra
Bleu
tråd,
brotstyrke 155165 kilo, motstand
0,067 Ohm/m, laga av 6 fortinna kopartrådar
0,25 mm og monofilamenttrådar. 130 gonger
betre enn tradisjonell rustfri gjerdetråd,
spesielt godt egna for sterke gjerdeapparat,
vanskelege dyr på tørr jord, vilt o.s.b. Rull
250 m, pris kr 200,00.

363-44495, All-Round gjerdestolpe av kvit, seig
plast, totallengde 108 cm med 2 feste for band
og 7 for tråd, med 15 cm solid jordpigg, støypt
med krossbinding i H-profilen (20 x 27 mm), og
dermed veldig stabil. Den patenterte toppen
gir muligheit for å bruke den til støttepåle, samtidig som den sjølv kan bli avstøtta i vinklar,
krasse svingar på gjerde o.s.v. Pris kr 14,00.
363-44494, All-round gjerdestolpe. Same
gjerdestolpe som 44438, men totallengde 156
cm, 3 feste for band og 8 for tråd. Pris kr
22,50.
3 9 3 635400,
Ruban
Bleu 12
mm, eit
uvanleg sterkt standard gjerdeband,
breidde 12 mm, med 5 fortinna
kopartrådar 0,25 mm, blå filamenttrådar
med forsterka kant, motstand berre
0,08 Ohm/m, og ein brotstyrke på heile
95-105 kilo. Rull 200 m, pris kr 160,00.

Makalaus gjerdestolpe, glasfiberarmert,
orangefarga, 5 oppheng for tråd/band,
dobbel trakkeplate, 17 cm jordpigg med
jordstøtteprofil, stolpen som me har selt
i mange år. Kan påsetjast forlengjar,
45 cm for inntil 40 mm band for
hestegjerde.
230-10644, Makalaus-stolpen, kr 18,00.
230-10646, Forlengjar 45 cm, kr 8,00.

3 9 3 636000,
Rublanc
Renforce 10
mm
forsterka band, med 3 fortinna kopartrådar
0,30 mm, og filamenttrådar 0,5 mm,
spesielt utvikla for ekstreme vilkår som
sterk vind lange gjerder o.l., Motstand
berre 0,086 Ohm/m, brotstyrke 95-105
kg. Rull 200 m, pris kr 185,00.

Dette er berre
litt av vårt store
utval. Be om
katalogane
våre for meir
informasjon.
Denne annonsa frå
Nessemaskin held
fram på dei neste 3
sidene.

Det komplette utval av elektrisk gjerdenetting Euro-netz
Euro-netz kjem frå Europa sin ledande leverandør av kvalitetsnetting. Nettingen har sveisa (plomberte) maskekryss, orange trådar og lysegrønne stolpar. Den har 80 % forsterka overtrådar, ledarane består av 6 rustfrie ståltrådar
på 0,2 mm og 24 polyetylen trådar på 0,4 mm. Med unntak av den forsterka botntråden er dei horisontale trådane
straumførande. Nettingen blir levert i solide pappøskjer slik at ein skal unngå transportskader.

Euro-netz sauenetting ekstra
(høgde 90 cm) og
Sau/geitenetting plus (høgde 106
cm) har ein størrelse på dei nederste maskane som gjer at dei eignar
seg også godt for lam. Blir leverte i
50 m lengde med 14 påsette stolpar
med 1 eller 2 piggar.

sauenetting ekstra

Euro-netz kombinetting med innstøypte støttespilar (i tillegg til dei 14
stolpane). Den største slageren i
elektrisk sauenetting. Nettingen står
stødig og pent oppreist. Kombinettingen blir levert i høgde 90 og
105 cm. Lengde 50 m med 14
påsette stolpar med 1 eller 2 piggar.
(Der terrenget er svært ujevnt kan
ein setje inn ekstra stolpar.)

Art. nr.:
148-901,
148-902,
148-1061
148-1062,
148-KOMBI
148-KOMBI
148-KOMBI
148-KOMBI

901
902
1051
1052

sau/geitenetting plus
15 cm

15 cm

15
10
10
10
10
10
10

15 cm

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

15
10
10
10
10
10
10

30 cm
Kombi 90 cm

Sauenetting ekstra
Sauenetting ekstra
Sau/geitenetting plus
Sau/geitenetting plus
Kombinetting
Kombinetting
Kombinetting
Kombinetting

Størrelse
90 cm x 50 m,
90 cm x 50 m,
106 cm x 50 m,
106 cm x 50 m,
90 cm x 50 m,
90 cm x 50 m,
105 cm x 50 m,
105 cm x 50 m,

Ny, makalaus, svært solid rustfri
kraftforautomat for lam!
Lengde: 110 cm
Høgde: 65 cm
Breidde: 55 cm
Vekt: 38 kg
Kapasitet: 120 liter = 2 sekker pellets
Hjul: 20 cm diameter
Inntil 10 spiseplassar med
regulerbar breidde som gjer
at den kan brukast til både
vårlam, haustlam og sau.
Automaten er laga av tjukke,
sveisa stålplater, ikkje nagla,
og står derfor for ein "støyt".
Automatisk utløysning slik at
lamma ikkje set seg fast.
Hengsla lokk, kondensdrenering, låsbart tak (med
takrenneprofil) som går 13
cm framover spiseplassen.
008-001, Rustfri kraftforautomat, kr 3.300,00 + delfrakt.

Ant. stolpar
14 stolpar,
14 stolpar,
14 stolpar,
14 stolpar,
14 stolpar,
14 stolpar,
14 stolpar,
14 stolpar,

Ant. piggar
1 pigg
2 piggar
1 pigg
2 piggar
1 pigg.
2 piggar
1 pigg
2 piggar

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

30 cm
Kombi 105 cm
Pigglengde
Pris
17 cm
700,00
17 cm
800,00
17 cm
825,00
17 cm
925,00
17 cm
700,00
17 cm
800,00
17 cm
825,00
17 cm
925,00

Rimelig pumpe for mjølk!
Unngå magetrøbbel!
Pass på jamn PHverdi! Rasjonelt arbeid med utprøvd
pumpe til utblanding
av Kalvegodt med
vatn, så vel som til
omrøring for klumpfri
mjølk, jamn PH i heile
blandinga og for utpumping til mjølkebarane med mindre
slit for dyrepassaren!
077-32327800, Water-Craft pumpe
uten flottør. Kapasitet
90
l/min.
Lyftehøgde 5,5 m,
230 V einfasa motor,
1" tilslutning utvendige røyrgjenger, 10 m nettkabel. Pumpestørrelse 14,5 x 30 cm, vekt 3,3
kg. Pumpa vert levert med utstyr som vist, 2
vinkelrøyr, påsett absolutt tette GEKA messing
hurtigkobling med slangekobling og rustfri
slangeklemme, klar for drift. Pris kr 1030,00.
044-1020025, Codatex klar armert 1" plastslange, kr 30,00 pr. meter.

Drikkeutstyr!
7 2 0 100.0130,
Suevia
drikkekar
m o d .
1 3 0 P,
drikkeskål i plast med
flottørventil. Deksel i rustfritt stål. Uttappingsplugg i
botnen, enkel justering av
vassnivået. ½" tilkobling
frå venstre eller høgre, vekt
2,5 kg, kr 398,00.
7 2 0 100.0370,
S u e v i a
drikkekar
mod.370.
Drikkeskål
av støypejern, emaljert. Lettgåande røyrventil,
½" tilkobling ovanfrå. Kan
plasserast på vegg eller i
hjørne. Vekt 3,8 kg. Kr
380,00.

Smokksystemet du kan tena pengar på!
Den kjende "Nessebaren" med stativ av solid galvanisert stål
No kan du endeleg få slutt på spill av mjølk!
Sparbar for ei ny tid med knappe ressursar.
Nesse Spar-Bar sparer deg for både tap av
mjølk, tid, pengar og ergelsar.
Nesse Sparbar er lammebaren med suksess!
Sundbitne smokkar fører ikkje til spill av mjølk.
000-2015, Spar-bar 11 l med 6 mjuke gule
smokkar, kompl. med galv. stativ, kr 510,00.

Super lammebar med 2 handtak, (u/stativ)
med 5 eller 10 mjuke gule smokkar montert.
000-2026.5, 20 l, m/5 smokkar, kr 480,00.
000-2026.10, 20 l, m/10 smokkar, kr 680,00.
000-2034.5, 28 l, m/5 smokkar, kr 527,00.
000-2034.10, 28 l, m/10 smokkar, kr 727,00.
000-2055.5, 45 l, m/5 smokkar, kr 650,00.
000-2055.10, 45 l, m/10 smokkar, kr 850,00.
000-2075.10, 65 l, m/10 smokkar, kr 940,00
Me held framleis låge prisar.
1241-6312, Vaskekost for
lammebarslangar, 8 x 70 mm kost,
totallengde 350 mm, kr 28,00.

Mjuk latex lammesmokk
som
høver
i
smokkhaldar 210-2000
med tilbakeslagsventil
og som står montert i
våre lammebar-bøtter,
i den blå bøtta frå AlfaLaval m.fl.
540-162, gul, kr 11,50
540-160, raud, kr 11,50

780-120004, Lamme- og
kjesmokk i særleg sterk og
seig Latex-gummi, høver
for dei fleste lammebarar,
kr. 5,00. 50 stk. kr 4,50 pr.
stk. 100 stk. kr 4,00 pr. stk.

210-3080, Raud slitesterk gummi-smokk for
lammebar, kr 5,00.

Enkel Super lammebar,
for den som er
interessert i sjølv å
laga ein lammebar som
hindrar at mjølk går til
spille. Smokken står i
ein haldar som vert
plassert
over
væskenivået i behaldaren, botnventilen hindrar
mjølka i å renna nedatt i behaldaren.
127-5004.35, 35 cm slange, kr 38,00
127-5004.45, 45 cm slange, kr 39,00
127-5004.50, 50 cm slange, kr 40,00
127-5004.60, 60 cm slange, kr 41,00

Verdens mjukaste lammesmokk!
Får du ikkje lamma til å suga av denne tynne,
sensasjonelt mjuke smokken, så er
dei “stokk daude”. Den kan også
monterast i skrunippel 210-2000
210-3066, Mjuksmokk kr 8,00.
210-4100, Mjuk mjølkeflaske, 500 ml,
med skala og mjuksmokk, kr 38,00.

540-15,
Raud mjuk
smokk med
skrukork for
å montera
direkte på
brusflaske
o.l. Høver for lam og
mindre dyr. Kr 14,50.

Sjå
også
annonsa vår i
Sau og Geit
februar 2007.

Unngå magesjuke hjå
dyra! Bruk fargestrips
for å kontrollera Ph-verdien i mjølka.
1191-4402, Baker strips
Ph 3,8 - 5,5, kr 160,00
pr. pk. (200 strips).

210-2050,
Lammesmokk
med skrukork
for å montera
direkte
på
b r u s f l a s k e r.
Høver både
for lam og mindre dyr.
Spesialtilbod kr 10,00.

Kontroll - kontroll. Ikkje berre kassa-kontroll! Me har vekter i stort utval!
Rimelige klokkevekter
for allsidig bruk, krok over
og under, stålkasse med tydelige tal. Pris kr 195,00.
363-29951, 10 kg - 50 g.
363-29952, 25 kg - 100 g.
363-29953, 50 kg - 200 g.
363-29954, 100 kg - 500 g.

Salter klokkevekter
445-0064,
med glass: 690-0 + kg
Bære- og vege10 kg kr 590,00
sele for lam. 8
25 kg kr 590,00
cm breie, svarte
50 kg kr 590,00
nylonreimar
100 kg kr 590,00
med
hand200 kg kr 2.950,00
stroppar
og
300 kg kr 2.950,00
brystreim som
(elgvekt)
snøgt kan regulerast og låsast ved
hjelp av Fix-låsen. Pris kr 110,00.

4154121,
Vegesele
f o r
lam.
Plastbelagt duk, slitesterk
og hygienisk, med trekantbøylar i rustfritt stål for
oppheng i vektkrok. Pris
kr 165,00.

Nyheit!
Elektronisk kassevekt frå Farmer Tronic. Den
kjende blå kassevekta vår leverest no varmgalvanisert og med elektronisk vegehovud. 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
Kr 7950,00

Kan no leverast med avansert vegehovud
og scanner for elektroniske øyremerker.

415-4023/99, Bambli Truss. Framfalls-bandasjen med
alle fordelane! Lengdejustering inntil 25 cm,
livreimjustering inntil 15 cm med stor snøgglås etter
millitære spesifikasjonar, alle syingar impregnert mot
råte og solid sydde. Sjølve bandasjen er laga av
solid impregnert nylonreim. For å hindra gnagsår er
reimane bak påsydde mjukt lær, og kan brukast på
alle saueslag, føretrekt av veterinærar. Pris kr 235,00.

027-100, Solid vegebøyle
med utforming som gjer at
dyret ikkje glir så lett ut. Bøylen er pulverlakkert i svart
holdbar farge, kr 325,00.

783-001, Teljeapparat for kontroll av
tal dyr, høyballar, kassar o.s.b. inntil
9999. Eit trykk på apparatet endrar
det synlege resultatet i vindauga,
enkel nullstilling. Pris kr 100,00.

415-4029, Magebelte/korsett for
sau som har fått "vom i skinn",
totallengde 160 cm, breidde 40
cm, med 4 lærreimar, kvar 50
cm for stramming. Bandet er
laga av vanntett, pustande,
stabilt og slitesterkt spesialstoff.
Pris kr 245,00.

Vern lamma dine med «Revens skrekk»
363-2294, Kannibalolje, 1/2 l flaske,
er den svært så illeluktande olja som
reven skyr. Kundane seier at olja held
reven borte om du smører den på
lamma under haka og på brystet. Bruk
helst pumpekanna med kost ved påføring av olja. Bruk også latexhanskar.
Pris kr 98,00.

620-04905868, Plast pumpekanne m/kost, 1/
2 l, ekstra solid utførelse med kuleventil og
beholderlås m/dråpefanger. Kraftig pumpe
gjev god dosering av alt på kanna. Godt eigna
til flytande væske, olje o.s.v. Framifrå til
KANNIBALOLJA. Pris kr 165,00
620-05070, Ekstra sprøyterøyr m/kost. Pris
kr 60,00.

259-3030,
Henke DrenchMatic 30 ml
doseringspistol,
med trinnlaus
innstilling av
væskemengden
frå 0 - 30 ml, 2,5 ml gradering, blokkeringsfri ventil, lett å bruka fordi trykkfjøra er regulerbar, eignar seg også for
tjuktflytande væske. Med 1,5 m slange, støttefjører og skrukopling til
beholdar. Pris kr. 435,00.
259-30552, Henke væskebeholdar 2,5 l med kork og berereimar.
Pris kr 115,00.

415-5114, Supersterk
væregrime, dobbelsydd
fleirfarga raud/orange/gul/
grøn/blå/svart
vevd
nylonreim 25 mm brei, med
hakeband og innsydde
ringar som kan brukast til
feste. Kr. 90,00.

Solid nylongrime for lama. Doble saumar og messingmaljer.
Svært god kvalitet! Kan også
brukast til lam/sau.
125-LHY05, liten.
125-LHAA05, mellomstor.
125-LHLA05, stor.

Nyheit!

050-200+farge, EasyFix plastklave for småfe.
Plastklaven du ikkje har sett maken til. Justerbar
lengde 45 - 54 cm. Rustfri lås utan bevegelige deler. Leverast i fargane: 1-orange, 2-gul, 3-kvit, 5raud, 6-blå, 7-grøn. Kr 25,00 (u/bjølle)

445-1213, Ny
doseringsmarkør som
rasjonaliserer
arbeidet ditt
når du skal
merka sau/lam samstundes som du doserer
m.m. Laga i solid materiale, sit godt på handa.
Vert brukt med våre standard fargeblokker i
raudt, blått og grønt. Pris kr 78,00.
Merkeblokker kr 30,00.
650-204. svart 650-206, blå
650-205, raud 650-207, grøn

Nylon sau/værhalsreim
med D-ring. Lengde 60
cm med lærforsterkning
i hollengda, kr 36,00.
363-2718, gul
363-27187, blå
363-27188, rød
363-27189, grøn

Snappklave
m/bjølle

780-121121, Svært solide vær/kalvehalsband, lengde 80 cm, 30 mm breitt
brunt feittlær med spenne og med
«hvirvel» i halsbandringen. Kr 75,00.
780-121122 + farge, Nylon halsband,
lengde 80 cm, 35 mm breitt, 5 fargar, lærforsterkning i hollengda. Kr 55,00.

Systemklave
m/bjølle

050-151, Snappklave, kr 26,00
050-152, Snappfeste, kr 4,00
050-201, Systemklave, kr 35,50
050-171, Klavar m/ Ess-krok, kr 26,00

Ny, blank messingbjølle!

Raidex - den verdskjende tyske
fargestifta med dei gode eigenskapane, vert levert med skru i 8
fargar:
650-101, orange 650-105, raud
650-106, blå
650-102, gul
650-107, grøn
650-103, kvit
650-109, fiolett
650-104, svart
Kr 9,50 pr. stift. Ved kjøp av heile
øskjer på 10 stk. i ein farge: kr
90,00 for 10 stk.

089-30650,
Lærreim 3 x 65
cm. Kr 160,00

050-361 + farge, System
bjøllemerke, passar til
alle bjøller med bøylen på
langs! Blir levert i fargane:
raud, blå, grøn, gul, svart,
kvit
og
oransje.
Førsteklasses mjuk plast,
som du sjølv kan skriva på med vår Laco jr. penn, eller
ferdig trykk 5 cm høge bokstavar eller tal. Pris kr 6,30.
050-290+farge, mønsterverna
merkeflagg for småfe. 7 fargar:
raudt, blått, grønt, gult, orange,
svart og kvit. Du kan laga din
eigen kode ved å setja ein eller
fleire fargar på kvar klave.
Merkeflagga høver til alle klavetypar. Du kan sjå dei på
lang avstand. Framifrå hjelp for sankelag. Pris kr 5,50.

Fin sveitserbjølle med ein “annarleis” klang frå den støypte
kolven. Støypt hank.
235-100.132, 6 cm diam., 3 cm hank,vekt 200 g, kr 65,00.
235-100.134, 8 cm diam., 4 cm hank, vekt 300 g, kr 85,00.
235-100.136, 10 cm diam., 5 cm hank, vekt 450 g, kr 115,00.
261-576, Skotsk hundefløyte av plast. Kr 30,00
261-575, Skotsk hundefløyte av metall, u/ "hank". Kr 40,00.
261.575.1, Som 575 men med "hank". Kr 60,00

Bjøller (høgde er med bøyle)
050-104, Nr. 2, (7,1 cm), kr 32,50
050-105, Nr. 3, (7,7 cm), kr 40,50
050-106, Nr. 35, (8,8 cm), kr 42,50
050-107, Nr. 4, (10,0 cm), kr 53,00
050-108, Nr. 5, (11,3 cm), kr 59,00

Importør og hovudforhandlar for Noreg:

A/S Nessemaskin,
Send meg utan forpliktelsar:

Denne annonsa er berre «småplukk» samanlikna med alt det interessante
du finn i katalogane våre som me sender deg gratis når du ber om det.
Tenkjer du på å «overleva» bør du sikra deg den straks.
Det er “flaut” når me skal fortelja det, men 90% av varene våre kostar det
same no som for 3 år sidan, og nokre kan me selja billigare fordi me hjå
våre leverandørar i 4 verdsdeler har makta å pressa prisane ned ved
“storkjøp”. Dette dreg du nytte av ved at me framleis sender deg varene
fraktfritt, med nokre unntak, når du tingar for minst kr. 1100,00. + moms.
Alle nemnde prisar er utan moms, så den kjem i tillegg. Det er mest
lønsamt å kjøpa alt på ein stad i same sending. Nessemaskin har landets
største utval av reiskap for stell av dyr slik at du kan tena pengar på å
handla rasjonelt. Då kan du dra nytte av dei fraktfrie leveringane!

O

Hovedkatalog
“Bondens Supermarked”

O
O

El.gjerdeutstyr
Lacme gjerdeapparat

O
O

Drikkeutstyrskatalog
Windhager katalog

O

Gratis “kjendismerke”

(vern av hus, hage og plante)

Nessane, 6899 Balestrand
tlf: 57 69 48 00, fax: 57 69 48 01
email: nessemaskin@nessemaskin.no
www.nessemaskin.no
Namn: .........................................................
Adr: .............................................................
Postnr/stad: .................................................
Eg driv med: O Sau O Geit O Ku O Gris

Familiebedrift - på og for bygde-Noreg sidan 1897

Er norsk ull god nok?
Dette var overskrifta på eit av
innslaga på årets Verdikjedekonferanse Lam som vart halde i
Bergen i januar. Føredragshaldar var Kolbjørn Akervold frå
Dale of Norway AS. For oss ullleverandørar var det svært
interessant å få høyre deira side
av saka. Me har kanskje litt for
lett for å gløyme at ulla faktisk
går vidare til foredling/produksjon, etter innsamling og
klassifisering.
Vi eksporterer 70% av ulla vår, medan
dei resterande 30% av den norske ulla
vert foredla av norske produsentar.

Døme er garnprodusentane Sandnes
Garn AS, Hillesvåg Ullvarefabrikk og
Dale of Norway. Desse kan igjen selje
ulltråd/garn vidare til trikotasjeindustrien i Noreg for vidare
produksjon der.
Så til mannen som torde stille spørsmålteikn ved den norske ulla - om den
er god nok? For å finne meir ut om
dette tok eg turen innom Dale of
Norway AS, og intervjua denne vågale
hallingdølen.
Stort vekttap i prosessen

Akervold er sjef for forretningsområde
Garn. Han fortel at dei på Dale
produserer rundt 200 tonn garn i året.
Av dette er 100 tonn produsert av
norsk ull. Det som ikkje vert produsert
av den norske ulla, er spesielle garntypar som til dømes babygarn, som er
laga av berre merinoull. Dei kjøper òg
inn utanlandsk crossbred som har ein
finleik på 27-28 mikron (mikron er
måleininga på diameteren til ullhåra).
Vanleg finleik på norsk ull er 32-34
mikron.
Dale kjøper inn rundt 150 tonn
råull av klasse A1 og C1 (sjå norsk ullstandard) for å produsere 100 tonn
kamgarn. Prosessen gir med andre ord
eit vekttap på 50 tonn, eller rundt ein
tredjedel. Tapet kjem av at dei vaskar
ut mykje av ullfeittet, vegetabilane vert

iherdig luka bort og så er det noko
urinbrent ull som også må bort. I tillegg til dette vil ein del korte fibrar
verte borte i sjølve kjemmeprosessen.
Når dei produserer kamgarnet blandar
dei 60% C1 med 40% A1. Dette for å
kombinere dei kortare og mjukare
eigenskapane i C1-klassen med styrken
i dei lange fibrane i A1-klassen.
Verdsmarknaden for ull

Berre 2% av verdas fiberproduksjon er
ull. Og dette talet går også nedover. Dei
viktigaste bruksområda for ull i
utlandet er til tepper og finare forretningsklede. Her til lands er me så
vane med ullsokkar, ullundertøy, ullgenserar og ullhuer at det nesten er litt
vanskeleg å førestille seg at dei mest
ikkje kler seg med ull i utlandet. Men
mange av oss har vel vorte kjent med
utlendingar som har vore i landet vårt i
lengre tid, og som har «frose i hel»
nesten kvar vinter. Men ull-longs vil
dei ikkje låne! Til nød eit par ull-labber
som dei kan ha utanpå dei tynne
bomullssokkane… Men dette var ein
liten digresjon.
- Veit du verdsmarknadsprisen på
den norske ulla, Akervold?
- Ull vert selt på auksjonar, så
faktiske tal pr. dags dato er vanskelege
å koma med. Om me er litt runde på
det kan me seie at norsk råull ligg på
11-12 kr/kg. Til samanlikning har
merinoulla ein kilopris på 30-60 kr.
Den utanlandske crossbredulla ligg
mellom desse summane. Det er likevel
viktig å få med at er det parti med
svært fin ull, så får desse gode prisar.
Det er ikkje tvil om at den italienske
moteindustrien kun er interessert i
svært finfibra ull. Norsk ull er difor
generelt uaktuell for produksjon av
klede.
Særtrekka med norsk ull

Kolbjørn Akervold viser fram fråsorterte korte ullfibrar etter kjemminga.
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- Kva meiner du er fordelane med den
norske ulla?
- Norsk ull har god spenst og slitestyrke. I tillegg er ho lett å få rein og
lett å farge. Me kan få fram uvanleg
klare og reine fargar med den norske
ulla. Det er òg ei stor føremon at det er
liten innblanding av pigmentert ull i
det som pr. definisjon skal vere kvitt.

Dette med spenst er spesielt viktig i
teppeproduksjonen. Eit teppe som vert
nytta mykje må vere laga av eit fiber
som har evna til «å reise seg» etter
bokstaveleg talt å ha vorte trakka ned.
Når fibrane i tillegg er slitesterke har
me eit godt utgangspunkt. Mesteparten
av den eksporterte ulla vår går faktisk
til teppeproduksjon.
- Finst det då noko som ikkje er så
bra med den norske ulla?
- Det er alltid forbetringspotensiale.
I vår garnproduksjon er vegetabilar eit
stort problem. Nokre av plantedelane
oppfører seg som ullhår og kan verte
med i heile produksjonen. Me må
faktisk inn i prosessen og fjerne slike
manuelt. Eit anna problem, som ikkje
er så stort i dag, men som me fryktar
kjem, er marginnhald i ulla. Underteikna har vel her lov å røpe at
Akervold innrømte at han ikkje kunne
så mykje om sauehald, men rasenamnet texel hadde han fått med seg.
Som avlsrådgjevar ynskjer eg å leggje
til at innkryssing av texel ikkje er einstydande med avkom med dårleg ull.
Som Sissel Berntsen i Fagtjenesten for
ull har skrive: «Innkryssing av texel kan
gi svært god ull, hvis man velger riktige
dyr, men kan også gi avkom med
stålull!» Så her er det snakk om å setje
inn dei riktige dyra i avlen.
For å oppsummere Kolbjørn
Akervold er det innblanding av plantedelar og auka prosent med marginnhald som bekymrar han mest med
den norske ulla. Om snittdiameter på
ullhåra i tillegg kunne gått ned med
berre 1-2 mikron, ville det òg vere ein
stor fordel.
Eit anna viktig forhold som vart
nemnt, var at petriskåla må verte obligatorisk ved all ulldøming. Dette er ein
enkel og god måte å registrere marg på.
Produksjon av ullgarn er som
vinlegging

Underteikna var så heldig å få ein
omvisning i fabrikken til Dale of
Norway under intervjuet. Akervold
hadde på førehand sagt at produksjon
av godt ullgarn var like samansett som
produksjon av god vin. Ja, ja tenkte eg,
og nikka og smilte.
Allereie på lageret med råull byrja
eg likevel å forstå at det er noko i det
han seier. Der var det ballar med ull frå
forskjellige ullstasjonar. Og det gjekk
mykje i ein spesiell klasse frå ein
bestemt ullstasjon. Og visste dykk at

Dette er noko anna enn kardane heime!

Etter karding og kjemming vert ulla spinna til enkelttråda garn.

etter spinninga til enkelttråda garn, så
må spindlane kvile? Kor lenge og ved
kva luftfukte er hemmeleg.
Når ullgarnet kjem til farging er det
kanskje meir forståeleg for oss uinnvidde. Men kva fargestoff som vert
blanda saman for å lage dei ulike nyansane, er det berre nokre få som veit.
Visste du at eit ullgarnnøste kan ha
forskjellig «grep»? Etter det eg forstod
så hadde det noko med at ein klemmer
på nøstet og så sprett det ut att med
forskjellig fart og på noko ulike måtar.
Nesten som at dei ulike vinane har
ulike «naser»?
Tekst og foto: Turid Sundt
turid.sundt@nsg.no

Den ferdige ulltråden får seg eit fargebad
før den vert nøsta opp.
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Kort om avlsarbeidet og ull
Viktigaste arbeidet når ein
driv avl er å plukke ut,
selektere, kva dyr som skal vere
foreldre til neste generasjon.
Dette gjeld også for ulleigenskapane.
For å seie at eit dyr er betre enn eit
anna må me fyrst bestemme kva
eigenskapar me vil sjå på, og me må
lage oss eit system som talfestar kor
godt det aktuelle dyret er på desse
eigenskapane. I tillegg til å vite kor
gode dei er på dei enkelte eigenskapane, ynskjer me å vite ein samla
karakter på dyret. Kva eigenskapar
me avlar for finn me i avlsmålet.
Kor gode dei er på dei enkelte
eigenskapane finn me i delindeksane, og samlekarakteren finn
me i O-indeksen.
Seleksjonen for ulleigenskapane

Me kan ikkje nytte indeksane når
me skal ta omsyn til ull ved seleksjon av avlsdyr. Tidlegare var ullmengd med i indeksutrekningane,
men er ikkje det lenger. Grunnen til
det er at me har for dårleg talmateriale (for få registreringar). Me
sit då att med ulldøminga som vert
gjort på kåringane og eventuelt
klassifiseringa av ulla på ullstasjonane, som hjelpemiddel ved
utval av avlsdyr med tanke på
ulleigenskapane. Med grunnlag i
dette er det satt nokre minstekrav
for dei dyra me skal bruke i avlen.
Dyra må vere over minstekravet på
alle eigenskapane for å kunne nyttast som avlsdyr. Dette gjeld i praksis
verar. For søyene er det ikkje slikt
minstekrav. Ulla deira vert ikkje
dømt utanom den vurderinga
bonden sjølv gjer. Det er difor viktig
at bonden har satt seg inn i kva god
ullkvalitet er. Dette bør vere ein god
grunn til at enda fleire burde kjøpe
kåra verlam. Dommarane på kåringane har generelt svært god kunnskap
om ullkvalitet. Og skal dei norske
ullforedlarane framleis nytte ull frå
Noreg, er det viktig at kvaliteten
held eit høgt nivå.
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Det er viktig å merke seg at det står at
ulla skal vere av slik «type». Ulla frå ein
spæl vil difor ikkje automatisk gå som
spælull om ho ikkje er av rett type.
Årsaka til dette kan vere at det tidlegare
har vore brukt ver av ein langhalerase i
flokken, som har gjort at ulla til
avkoma og hjå deira etterkomarar har
mista spælullpreget.
Innan kvar av desse 7 hovudtypane
er det ein eller fleire klassar. Kva klasse
ulla kjem i avheng av type, farge, lengd
på ullhåra, finleik (diameter på ullhåra), marginnhald (om ullhåra er
luftfylte innvendig), innblanding av
vegetabilar, graden av filting og kor
møkkete ulla er.
Kva ein får betalt for ulla avheng av
kor mange kilo som hamnar i dei ulike
klassane. I tillegg til kilopris kan det
utbetalast eit kvalitetstillegg. Dette tillegget premierer rett klypping og god
pakking av ulla slik at det lettar
arbeidet for ullklassifisørane.

Avlsmåla for ull er i dag:

Ullmengd:
Meir ull pr. dyr
Ullkvalitet:
• langrumpa (crossbred): God
klasse 1. Lengre stapel
• Spæl: God klasse 1
Norsk ullstandard

Ulla vert i dag sortert i 7 ulike
typar. Dette er:
A: kvit heilårsull av crossbredtype
B: kvit vårull av crossbred og
spæltype
C: haustull av crossbredtype
F: haustull av spæltype
G: filta ull og svært grov ull
V: ull med vegetabilar
H: fråsortert ull (frå områda
rundt buk, lår og hale)

Tellev, Torolv og Signe Pia har ikkje noko imot å ikle seg ullklede.

CSC 2007:

Forberedelsene i full gang
I oktober samles mange av de
beste gjeterhundførerne i Europa
for å konkurrere om hvem som
har den beste gjeterhunden.
Arrangementet skal i år gå i
Norge, nærmere bestemt i Skoger
ved Drammen 21.-23. september.
Forberedelsene er godt i gjenge.
Vi kan love at her vil det bli vist store
gjeterferdigheter – massevis av utfordringer og høy presisjon i arbeidet
med hund og sau. Kryss derfor av disse
dagene allerede nå.
Første gang CSC ble arrangert var
på midten av 80-tallet. Norge har deltatt de 10 siste åra og vunnet 5 ganger.

teter vil bli tilrettelagt for disse. Landslagene i agility, lydighet og for politihunder blir invitert til arrangementet.
Skoleklasser i Drammen, Sande og Lier
blir spesielt invitert.
Positive grunneiere

Det er inngått et nært samarbeid med
Nina og Per Borge på Unnelsrud gård i
Skoger som er eier av en av gårdene
der arrangementet skal gå. På gården
er det samdriftsfjøs for 85 melkekyr,
med en årsproduksjon på 680.000 liter
melk. Unnelsrud er en godkjent 4Hgård med tilrettelagte gårdsbesøk for
skoleklasser, barnehager og andre
interesserte.

Håper på mange tilskuere

Arrangørene kalkulerer med 10-15.000
besøkende i løpet av de tre dagene
mesterskapet pågår. Buskerud har
erfaring fra tidligere større arrangement og åpen gård, og mener dette er
et realistisk tall.
Det vil bli lagt stor vekt på å legge
forholdene til rette for presse og TV.
Til å hjelpe seg med dette arbeidet har
arrangørene engasjert Audun
Tjomsland, som har lang erfaring med
slikt arbeid.
Flere sentrale representanter for det
offisielle Norge er invitert til CSC 2007.
Arne Flatebø
arne.flatebo@nsg.no

Mange nasjoner deltar

Det kommer ca. 80 deltakere fra 10-12
europeiske land. Det vil bli holdt innledende kvalifisering de to første dagene,
og de 15 beste ekvipasjene derfra stiller
i finalen den tredje dagen. Arrangementet er i seg selv svært publikumsvennlig.
Utvidet publikumsarrangement

NSG og de lokale arrangørene i
Buskerud har målsetting om å samle et
betydelig antall publikummere til
konkurransen. Det vil bli lagt opp til å
presentere norsk landbruk på en
positiv måte.
Åpen gård

I forbindelse med mesterskapet vil det
bli arrangert åpen gård med et stort
utvalg av ulike aktiviteter. Barnefamilier vil stå sentralt, og sideaktivi-

STREKKMETALL TIL SAU
Norsk kvalitet, galvanisert
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)
Beste kvalitet, til beste priser!
4355 Kvernaland - Tlf. 51 48 55 62 - Fax. 51 48 77 94
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KLYPPEUTSTYR
Heiniger
ONE

Heiniger EVO
med Fleksi

Heiniger EVO
med fast drev

Heiniger Xpress 6;
Kam 93.5 mm. For vanskelig ull.
Nedslipt
185,Heiniger Charger 3,5;
Kam 93.5 mm.Vår bestselger
gjennom mange år. Passer for proffer
og amatører. Full tykkelse
185,-

12.900,-

8.500,-

Heiniger Egde. Kniv med bred
skjæreflate. Knivens utforming gir
lite motstand for maskinen.
Vår anbefaling
39,50

10.500,-

Ravndal Klyppeservice
Jorunn og Peder Ravndal - Hadland - 4330 Ålgård
Tlf. 51 61 69 10 - fax 51 61 69 99
Mobil 916 35 364
Nettbutikk: www.klyppeservice.no
E-post: ravndal@klyppeservice.no

Heiniger slipepapir 40/80.............................49,Klyppebukse, meget slitesterk..................550,Moccasin av filt eller lær
laget i New Zealand ...........................fra 175,T-skjorte i ull med lang rygg.....................220,-

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

Be om gratis tilsendt brosjyre
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Alle priser er
uten mva og porto.
Bestiller du for mer enn
kr 1.000,- sendes
varene portofritt.

Organisert beitebruk 2006
Her presenterer vi fylkesoversikten fra Organisert beitebruk for beiteåret 2006.
Slå ring om virksomheten i beitelagene også i det inneværende arbeidsår, lyder oppfordringen fra
utmarksrådet i NSG!

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.
Inkl. treverk og port.

www.futurehaller.no - fadum@online.no

SILVA 4 tråders el-gjerde for permanent oppsett. Effektivt gjerde for sommerbeite i inn- og utmark.
Kan oppsettes i betydelige lengder. Fin til sau og storfe,
gjerne kombinert. Levetid ca 25 år. Lite vedlikehold.
Priser ca kr. 10-12,- per løp.m.

SILVA SILVETTE 5 tråders el-gjerde- høyde
125 cm er er rovdyrs-sikringsgjerde med god dokumentasjon for å holde bjørn, ulv, gaupe og jerv utenfor. Videre
er den et godt gjerde for geiter og kombi-beiter med
flere dyreslag. Pris ca kr. 15-17 per m.
BØYGEN, et 4-tråders system for oppsett med isolatorer på trykkimpregnerte stolper. Velegnet for de som
allerede har stolper eller stolperekke. Kan modifiseres
som rovdyrsikring på bestående stålnett.

LIVESTOK, markedets beste flyttbare el-gjerde.
Innebakte avstivere hindrer nedposing. Til hjemmebeiter,kulturlandskap, håbeiter. Meget raskt oppsett/nedtak. 50 m. ruller i enten 90 cm eller 105 cm. høyde.

SYSTEM I , et 3 spolers, 500 m. flyttbart gjerde til
enkelt oppsett og nedtak. Lev. med polytråd eller
alu-tråd. Fin til temporær beiting, rydding av
kulturlandskap, ofte til bruk på andres eiendom.

DAGROS;
Variant av
System I
med 2-spolers
system for
storfe.

TORNADO STÅLNETT kan leveres
direkte fra fabrikk i England ved minstekjøp.
Sauenett, hjortenett, viltnett, veisikring,
reinsdyrnett. Flere knutetyper og høyder.
Se detaljer på våre hjemmesider.
Alle priser eks frakt og moms.
Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

Se mere på www.smaafe.no
eller be om brosjyrer/tilbud.

HESTEGJERDER- flyttbare og
permanente i stål, eller elektrisk.
Stolper, isolatorer, tråd, bånd,
porter, gjerdeapparat, til alle typer
beiter, hegn, og paddocker. Be om
tilbud, eller løsningsmodell.

A/S NORSK
SMÅFESERVICE
1480 Slattum
tel 67 07 31 00
epost: smaafe@online.no

REX PLASTHALL

ROYAL STÅLHALL

6 m bredde. i kraftig grønn
plast med hvit tak-lysstripe.
Tåler 250 kg/kvm. Lett oppsett-nedtak. Flere bredder,
høyder og versjoner. Priser; 6
x 10 m fra kr. 27.500,- + mva
Til mindre dyrehold, lager,
vedtørk,vedlager, hus for tresker med stor dørhøyde. Enkelt
dyrehus med dør i begge ender.

5 x 6 m. bygget på sterke
stålprofiler og kledd med profilerte stålpanel. Leveres med
bakvegg og en front med døråpning. Til utegangshus for
småfe og storfe, garasjer,
lager o.l.
Priser fra kr. 19.500,- +
mva

SMARTHALL
PRESENNINGSHUS
3 x 6 m.
Stålramme med vevet grønn
plastduk.
Avtakbare separate vegger.
Kr. 1950,- + mva

5 x 6 m. 3 m. vegg/dør.
90 kub.m, med lysgavler.
Lager, dyr, garasjer, o.a.
Fra kr. 36.800,- + mva.

ORION SAUERINGER

SALTO SALTSTEINSHOLDER til
2 eller 4 stein a 10 kilo
Varmgalvanisert stålrør med
hette av aluminium.
4 stein- kr. 450
2 stein- kr. 350
(Lagskjøp 20 stk:
4 stein kr 390.-)

OSTER SHEARMASTER for sau

Kr. 2300,-

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

NOVA
Ledende hengemaskin
fra Lister England.
Enestående kvalitet.
NOVA komplett:
Kr. 8100,-

HEROS
STÅLHALL

TITAN-serien består av rimelige rammer
og foringsutstyr. Rammene koples lett
sammen med et låsestag. 150 cmkr 250,- lev. også i 120 og 100 cm.

24 skrå-åpning eller
27 rett-åpning:
kr. 1800,Orion finnes også
med 30 åpninger
(kr. 1950,-)

KRONE 190 cm, 5 delt, til hest og
storfe, 10 åpninger. kr. 4500,-

VIKTOR multiforer til
15 sau kr. 2950.-

LISTER NEXUS 3 speed
for erfarne klippere.
Leveres med fleksibel
drivkabel
kr 11.500,eller faste drev:
Kr 14.500,-

Alle priser eks frakt og moms.
Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

Vil du vite mere,
kontakt oss for brosjyrer eller
besøk våre hjemmesider.

BINGO
FÔRRAMMER
til forganger,
fôrhekker o.l.
Fleksible, til mangt slags bruk.
150 cm - kr. 480,100 cm - kr. 450,TITAN REGULERBAR LAMMEPORT gir adgang til kraftfor for
vårlam og ikke slaktemodne høstlam på en rimelig måte uten
stress. Regulerbar avstand
mellom sylindrene. kr 665,-

TELEMARK
165x165 til sau
og hjort
kr. 4650,Benforlengelse
og takbrakatt
kan leveres.

1480 Slattum
tel. 67 07 31 00, fax 67 07 73 07
epost: smaafe@online.no
websider: www.smaafe.no
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Nytt fra Sauekontrollen
Statistikk for Sauekontrollen i
2006 er nå kjørt, og resultatene
viser blant annet at lammetapet
økte fra 11,6 % i 2005 til 12,9 %
i 2006. Hvor i produksjonen er
det vi finner denne økningen?
Resultatene er hentet fra Sauekontrollen
sin database og har utgangspunkt i alle
registrerte opplysninger fra 2006,
sammenlignet med resultater fra
tidligere år. Årsmeldinger fra
Sauekontrollen med mer statistikk
finnes tilgjengelig på
www.animalia.no/sauekontrollen

tapsprosenten fra sauene slippes på
sommerbeite.
Fortsatt økt lammetap i
inneperioden

Andelen tapte lam før sommerbeite
har holdt seg noenlunde jevnt i
forhold til 2005, men det var da en
markert økning på 0,5 prosentpoeng
fra 2004. Det er også verdt å merke
seg at andel dødfødte lam har økt
jevnt fra 3,4 % i 2001 til 4,1 % i

2006. Hele 23.686 lam var dødfødte i
2006.
Antall fødde lam pr. søye lå på 2,0
lam i 2006, mens antall levendefødte
lam pr. søye var på 1,9 lam. Når det
gjelder antall levendefødte lam pr. søye
har det vært en økning fra 1,85 i 2001
til 1,91 i 2006.
Bruk riktig kode

For at utskrifter, slik som Helseutskriften og Årsutskriften, skal kunne

Gjennomsnittlig størrelse på buskap

Besetningsstørrelsen lik som i
2005

Antall søyer pr. 1. januar steg jevnt og
trutt for den gjennomsnittlige sauebesetningen frem til 2005, men har nå
stoppet opp på 74,2 søyer (figur 1).
Som kjent ligger Sauekontrollens
medlemmer noe over landsgjennomsnittet, som i 2006 var på 55,8 sau (tall
fra Statistisk sentralbyrå). 15,4 % av
besetningene i Sauekontrollen hadde
mellom 100 og 150 søyer i buskapen
ved årsskifte til 2006, mens 7,5 % av
besetningene hadde mer enn 150 søyer.
Andelene besetninger med mindre enn
50 søyer eller mer enn 150 søyer økte
fra 2005, mens andel besetninger med
mellomstore søyetall holdt seg noenlunde konstant.

Figur 1: Utvikling i gjennomsnittlig størrelse på buskap i Sauekontrollen (målt i
antall søyer per 1. januar) sammenlignet med landet for øvrig (oppgitt i antall
sau over 1 år, hentet fra Statistisk sentralbyrå)

Utvikling i lammetap

Lammetap størst etter utslipp
på sommerbeite

I 2005 var lammetapet størst i
perioden før sommerbeite. I 2006
snudde imidlertid trenden seg tilbake
til at tapsprosenten var størst etter
utslipp på sommerbeite (figur 2). Etter
at det har vært en nedgang i tap på
sommerbeite og dyr tatt av rovdyr i de
senere år, gikk tapsprosenten opp fra
7,5 % i 2005 til hele 8,7 % i 2006. I
Sauekontrollen er det Nord-Trøndelag
(16,5 %), Møre og Romsdal (10,0 %)
og Troms (10,0 %) som har den største
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Figur 2: Utvikling av lammetapet i Sauekontrollen fra 2001 til 2006.

utnyttes og tolkes er det viktig at det
brukes riktig kode ved innrapportering
av tapte lam. Disse utskriftene kan da
brukes til å finne ut hvor stort dette
problemet er hos deg, og hvor du har
det største forbedringspotensialet. Om
du er usikker på hva som er årsaken til
lammetapet, kan det være lurt å ta
kontakt med rådgiver eller veterinær,
se i tidligere artikler i Sau og Geit
eller gå inn på hjemmesiden til
Helsetjenesten for Sau;
www.animalia.no/htsau for råd og
veiledning.
Rettinger

Det har dessverre sneket seg inn noen
feil på sentrale lister som ble tilsendt
rådgivere og produsenter. Vi beklager!
Opprettinger har blitt gjort, og du kan
nå ta ut ny årsutskrift og andre lister
på Internettrapportene.
Stine Løvik
Valeria Khvalynskaya

Hva skjer:
Lamming:
Still godt forberedt med lister fra
Sauekontrollen og mye søvn før
det hele braker løs.
Vårlister sendes ut i uke 12-13.

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

Innredning
for sau, geit og storfe
Strekkmetall

Holmslet
Mek. verksted AS
8646 Korgen
Tlf...........75 19 11 90
Mob. ......957 51 581
Priv ........75 19 14 28
Fax ........75 19 07 66

Me skal stå
han av
Sauen, fjellets slåttekar, haustar fôrverdiar på ca. 800 mill. kroner pr. år,
samtidig er beitinga og stellet av
kulturlandskapet av minst like stor
verd. Sluttproduktet norsk lammekjøtt er heilt i verdstoppen på grunn
av dei gode beita. Skal me i framtida
ha eit slikt kvalitetsprodukt, så er
hovudkravet at me får utnytta våre
rike utmarksbeite.
Viktigaste hinderet for ei god
utnytting av utmarksbeite er rovviltsituasjonen. Det er lett å missa
motet når rovviltet herjar. Å finna
dyra rivne i hel på fjellet er eit fælt
syn. Dessverre er også småfehaldarane blitt fritt mobbeoffer for
mange såkalla miljøorganisasjonar,
vrange fylkesmenn og politikarar
som er livredde for å røra borti
rovviltpolitikken – det gjer ikkje
situasjonen betre.
Stortingets vedtak om bestandsstorleiken på dei forskjellige rovvilta
er fråvike, særleg når det gjeld jerv.
Me skal ha 39 årlege ynglingar av
jerv. Det er grunn til å tru at me i
2007 vil ha det dobbelte. Våren 2006
var det dokumentert 57 ynglingar av
jerv. Når me veit at det var fleire hi
som ikkje vart registrert så kan ein
frykta for 70-80 ynglingar no til
våren. Jervebestanden må kome
under kontroll. Heldigvis har me ein
miljøvernminister som har mot nok
til å prøva og oppfylla Stortingets
målsetting. Helen Bjørnøy opnar for
utvida jakt, og hiuttak med bruk av
alle tilgjengelege hjelpemiddel. Me
får tru at dette skal lukkast, næringa
kan ikkje leva med eit tap på 59.000
sau og lam, der jerven står for ein
stor del av drepinga.
Kva vil så NSG gjera framover? Me
vil ha lokal medverknad i bestandsregistreringane og finna ut kor i
landet dette er bra og kor det ikkje
fungerar. NSG vil henta inn oversikt

Styrets
hjørne

over
skadefellingsløyva gitt i
2006 og
resultata
av desse.
Utarbeide
forslag til
alternativ
organisering og meir effektivt
fellingssystem. Me vil sjå på forvaltningspraksisen hjå dei ulike fylkesmennene når det gjeld erstatningsordning. NSG vil studere dei
økonomiske råmene og praksis i dei
ulike regionane og sjå på Mattilsynets rolle når det gjeld førebyggjande tiltak. Vidare ønskjer vi å
sjå på erfaringar og oppsummere
korleis næringa har engasjert seg og
vorte involvert i forvaltningsplanane
i regionane. Me skal framleis samarbeida med sentrale faglag og andre
organisasjonar. Til slutt vil eg nemne
at me skal leggja grunnlag for
arbeidet mot ein ny rovviltpolitikk,
få målsettinga for bestandstala på eit
lågare nivå og sikre beitebruken over
heile landet.
Kva har så NSG fått gjennomslag for
i det siste: Soria Moria-erklæringa
berga erstatningsordninga. Dette skal
NSG ha sin del av æra for. Vi er lova
revisjon av naudvergeparagrafen.
Rendalsdommen gav grunnlaget for
innføring av lovbestemt erstatning
ved tidligsanking, den synte også kor
sterk solidariteten blant småfehaldarane er.
I NSG har me felles mål. Gjennom
samarbeid med faglaga, Norges
Jeger- og Fiskerforbund, organisasjonane for reiselivet og andre skal me
nå desse måla. Me treng ei sterk
utmarksnæring over heile landet. Me
skal stå han av!
Ove Ommundsen
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Sauehald med framtid
Vestlandet treng sauebønder som
vil satse framover. Vi treng
sauebønder som vil satse på
større buskapar, sauebønder som
vil bygge nye fjøs og sauebønder
som vil legge om til økologisk
drift. Dette var bodskapen under
Verdikjedekonferansen Lam i
Bergen i januar.
Sauehald er næring og den må gje
overskot. Dette overskotet skal gje
betaling for arbeid, høve til ferie og
fritid og grunnlag for nyinvesteringar.
Utan overskot vil sauehaldet miste den
politiske velviljen. Utan overskot vil
sauehaldet forsvinne av seg sjølv.
Større buskapar

Vi treng dyktige bønder som vil satse
på sau. Skal du lukkast må du vere
dyktig husdyrhaldar og du må drive i
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eit slikt omfang at du kan bruke nok
tid på næringa di. Høg avdrått, rikeleg
med areal og gode bygningar er tre
viktige stikkord. Vi har mange flinke
sauehaldarar på Vestlandet, og vi treng
at mange av desse satsar framover.
Figur 1 viser at snittbuskapen i
landet er 65 sauer – i Hordaland 49,
Sogn og Fjordane 52, medan den er 84
i Sør-Trøndelag. Dette omfattar både
dyr under eitt år og dyr som er eldre
enn eitt år. På Vestlandet treng vi fleire
som satsar stort på sau samstundes
som det må vere rom for dei mange
små og mellomstore buskapane.

gjerast åleine på enkeltbruk eller at fleire bruk slår seg saman om eit fellesfjøs.
Etter mitt syn er det tre viktige
føresetnader for å kome i mål; billege
løysingar, stor eigeninnsats og større
buskapar. Vi må velje ei tomt som er
billeg å klargjere samstundes som den
ligg sentralt plassert i høve til beiteareala. Huset må vere enkelt og ein må
bygge til minst 100 dyr. Klimaet vårt
tilseier at strekkmetall framleis er det
beste underlaget. Innovasjon Noreg gjev
tilskot til gode bygningsprosjekt på sau.
I Sogn og Fjordane vert det gjeve inntil
20 % tilskot til nye fjøs. Ta kontakt med
kommunen for meir informasjon.

Nye fjøs til sau

Det vert nesten ikkje bygd nye fjøs til
sau i Hordaland og Sogn og Fjordane.
Dette heng truleg saman med at vi har
mange små buskapar og at overskotet er
lågt. Vi treng nye fjøs til sau, men då må
vi byggje til større buskapar. Dette kan

Økologisk sauehald

Dersom du har god tilgang til areal og
eit jordsmonn med god næringsforsyning kan du vurdere økologisk
drift. Regjeringa prioriterer økonomiske verkemiddel retta inn mot

Tal sauer pr. bruk

Figur 1: Tal sau pr. bruk i ulike fylke pr. 1. januar 2006.Tala omfattar både dyr under eitt år og dyr som er eldre enn eitt år.

økologisk sauehald. Dette gjeld arealtilskot, husdyrtilskot, investeringstilskot og fagleg rettleiing.

Tilskotsordningane for økologisk
sauehald vart betra siste året. I dag er
det eit ekstra husdyrtilskot på kr 260,-

pr. dyr over eitt år, ekstra lammetilskot
på kr 9,- og eit ekstra arealtilskot på
Fortsetter neste side.
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kr 55,- pr. dekar. I tillegg kjem
omleggingstilskotet på kr 750,- pr.
dekar. Ei arbeidsgruppe har gjort
framlegg om å redusere omleggingstilskotet og auke arealtilskotet frå
2008.
Hovudargumentet for omlegging er
at vi mange stader har naturgjevne
forhold for økologisk drift og at det er
ledige areal som kan takast i bruk.
Samstundes etterspør marknaden
økologiske produkt. Vi er ikkje tent
med å importere varer som vi sjølv kan
produsere, så det er viktig at mange
nok legg om drifta.
Forsøksringane har fått ekstra
midlar for å drive rådgjeving til bønder
som vurderer å legge om drifta. Ta
kontakt med forsøksringen for nærare
informasjon.
Samarbeid på nye måtar

Eg ser føre meg bygder der jorda vert
drive i fellesskap. Mykje vert beita og
noko vert slått. Dei gamle gjerda vert i
stor grad fjerna og bygda vert delt opp i
meir rasjonelle teigar. Dyra kan samlast
i ein fellesfjøs eller ein har fleire
buskapar slik som det er i dag.
Utfordringa med gjerdehald, beiting
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STREKKMETALL
Løst eller på selvbærende ramme
Gunstige priser!
Be om tilbud.
Strekkmetallrister
Innredninger
Navn: .....................................................................

Ferister
Drikkerenner

Adresse: ...............................................................
Tlf.: ..........................................................................

6891 VIK I SOGN · Tlf. 57 69 83 40 · Fax 57 69 83 49
5880 KAUPANGER · Tlf. 57 69 83 40 · Fax 57 62 72 59
og slått vert løyst på ein meir fleksibel
måte der målet er å ta vare på
kvalitetane i landskapet. Tør du å prøve
– om så berre å leike med tanken?

Fylkesagronom
Bjørn-Harald Haugsvær,
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Sau på data
Led-Sau, dataprogram for saueholdere

* De fleste velger Led-Sau som sitt
styringsverktøy
* Over 2000 solgte program
* Helse - Fóring - KSL
* Sending til/fra Sauekontrollen
* Slaktedata hentes direkte inn fra
slakteweb
* Henter værindekser direkte inn i
programmet fra internett
* Leser fra automatvekt med og
uten el. øremerker (RFID)
* Registrering og oppslag
på PDA (mini Led-Sau)
* Finn sau med radiobjelle
rett fra programmet
* Vi hjelper deg i gang

Nye Led
-Sau
Enda en
kle
re å bru
ke.

Komplett kr 1.200,- + mva
Vedlikehold kr 400,- + mva

www.lindholtdata.no
eller 62 34 50 05

i AGROgruppen

Leserinnlegg
Kjekjøtproduksjon
– ressursnytting og lønsemd
Det har i mange år vore snakka og
skrive mykje om dette. Særleg med vekt
på at geitehaldet kan få dårleg omdøme
av at svært mange kje vert avliva og
kassert rett etter fødselen. Gilde Vest
kom for nokre år sidan med tilbod om
kontraktproduksjon av kjekjøt.
Oppslutninga vart mindre enn vona,
men dei som leverte etter kontrakten
har hatt tilbod seinare. Eg har levert ca.
70 kje kvart år.
Tilbodet eg har nytta meg av er å
levera nokre veker gamle sugekje.
Kvalitetskravet er at dei må ha ei slaktevekt mellom 3,5 og 7,0 kg, og slakteklasse P+ eller betre.
Prisen medrekna tilskot er då: kr 40,for klasse O, kr 37,50 klasse O- og kr
35,- klasse P+. Det vert betalt puljetillegg som kan utgjera 2-3 kroner pr. kg
når det vert levert mange på ein gong.
For 2005 har eg nøyaktige registreringar
av alder, vekt og oppgjer for 75 kje som
eg leverte det året. Ved levering reknar
eg at kjea bør vera minst 8,5 kg levandevekt. Dei fleste kjea er bukkekje.
31. mars levert 34 kje:
Levandevekt på 11,2-8,4 kg og
slaktevekt 5,2-3,7 kg.
Til saman 152 kg og middelvekt på
4,47 kg.
Klassifisering: 1 kje i kl O, 28 kje i Oog 5 kje i P+.
Eldste kjeet var fødd 1. mars, dei fleste
mellom 5. og 10. mars, var 24-25 dagar.
7. april levert 19 kje:
Levandevekt på 10,6 - 9,0 kg og
slaktevekt 5,2-4,2 kg.
Til saman 89 kg og middelvekt på
4,68 kg.
Klassifisering: 13 kje i kl O-, 6 kje i P+.
Dette var kje som var for lette 31.
mars, og middel alder truleg litt høgare
enn første levering.
21. april levert 22 kje:
Levande vekt på 11,5-8,1 kg og slaktevekt 5,3-3,6 kg.
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Til saman 95 kg og middelvekt 4,32 kg.
Klassifisering: 3 kje i kl O, 10 kje i Oog 9 kje i P+.
Eldste kje var 32 dagar, gjennomsnittleg
alder var 25-26 dagar.
Samla vekt for 75 kje vart 336 kg og
gjennomsnittleg slaktevekt var 4,48 kg.
Samla slakteoppgjer kom på kr 14.025,-,
som gir ein gjennomsnittspris pr. kg på
kr 41,74. I tillegg fekk me eit tilskot på
60 kroner for kvart kje som var over
3,5 kg.
Når kjeinga tek til, vert unggeitene
og andre geiter som kjear seint flytta til
ein ledig, eldre bygning, for å få god
plass i bingane for geiter med kje. Kjea
har låge kassar til å krypa inn i, der
geitene ikkje kjem til. Eg har også ei
enkel ordning som stenger kjea ute frå
fôrbrettet.

Eg har registrert mjølkemengda på
tanken før og etter levering av kjea, og
ser då at kjea siste dagane dagleg drikk
ca. 1,5 1 kvar. Samla forbruk av mjølk
reknar eg med er ca. 30 1 pr. kje. For
75 kje vert det 2.250 1 mjølk. Med eit
slakteoppgjer på kr 14.025,- vert oppnådd pris for denne mjølka kr 6,23 pr.
liter. Medrekna tilskot på 60 kroner pr.
kje vert det kr 8,23 pr. liter. Dette er
godt over mjølkeprisen frå meieriet.
Sett i samanheng med at meieriet ikkje
utnyttar all mjølka, vil dette vera god
bruk av overskotsmjølk. Dersom vi
utnyttar geita si evne til å produsera
mjølk på grovfôr og beite, så vil slik
kjøtproduksjon godt tola konkurranse
med andre kjøtproduksjonar med
omsyn til ressursbruk.
Johannes O. Kjøsnes
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Meir slakting av sau/lam hittil i år
Når dette blir skrive, har vi
med slaktestatistikk til og med
11. februar. I denne perioden har
vi i Nortura slakta 16.300 lam,
noko som er ein auke på 38 % i
høve til fjoråret.
Stjernelamprosenten er 30,5 og
17,7 % av lamma har fått feittrekk.
Tal Stjernelam har gått ned med
2 %-einingar og tal lam med feittrekk
har auka med 2,9 %-einingar. Dette
tyder på at ein god del av desse lamma
burde vore slakta tidlegare.
I løpet av desse vekene har vi også
slakta 22.800 sau. Dette er ein auke på
19 % i høve til fjoråret. Med tanke på
marknadssituasjonen burde mange av
desse søyene heller produsert lam til
våren.
Før jordbruksforhandlingane

Med bakgrunn i marknadssituasjonen
er forslaget frå Nortura til avtalepartane å auke målprisen på lam med
kr 3 i komande avtaleår. Kor stort prisløft lammet tåler er ei vanskeleg
vurdering. For kraftig prisauke kan fort
få negative fylgjer for salet, ikkje minst
fordi vi er avhengige av lammekampanjane om hausten for framleis å
ha ein gunstig marknadssituasjon.
I innspelet til jordbruksforhandlingane ber også Nortura om at
rovdyrpolitikken får stort fokus, og at

det snarast mogleg blir avklara kva for
overordna strategi som skal gjelde for
denne sida av sauehaldet i åra framover.
God oppslutning om
verdikjedekonferansane

Verdikjedeutvalget for sau, saman med
medlemssida i Nortura, har denne
vinteren arrangert verdikjedekonferansar i Bergen og Tromsø. 120
deltakarar møtte opp i Bergen og 70 i
Tromsø. Variert og interessant program
frå heile verdikjeda vår og ei god sosial
ramme gjorde at båe konferansene fekk
god evaluering. Deltakarane fekk også
godt høve til å diskutere og Verdikjedeutvalget vil ta med seg synspunkta som kom fram i sitt vidare
arbeid. Den 23. og 24. mars er det
Lillehammer som står for tur og her er
over 80 av Nortura`s saueprodusenter
påmeldte. Alt ligg difor til rette for ei
vellykka konferanse også der.

som stiller ekstra store krav til produksjonen din, er det også høve til å sjå
om du er blant dei 25 % beste
produsentane i landet når det gjelder
slaktekvalitet på lam.
Bruk ROS-analysen til kritisk
gjennomgang av eiga drift og sett deg
mål for slaktekvaliteten for 2007. Bruk
Team sau sine rådgjevarar for å nå
måla dine!
Dette året har vi også fått laga ei
fylkesoversikt på ROS-resultata.
Kvalitetspoenga blir utrekna på
grunnlag av oppnådde resultat når det
gjeld klasse, feitt og andel stjernelam.
Finnmark vart altså Noregs beste
fylke når det gjeld slaktekvalitet på lam
i 2006. Hovudårsaka til at finnmarkingane greidde det, er at lamma
har mindre feitt enn i andre fylke, men
sjølvsagt også jamt gode kjøttklasser.
Fullstendig fylkesoversikt finn du på:
www.medlem.nortura.no

ROS-analysen klar

Nortura endrar kvalitetskrava
til Stjernelam

Alle medlemmer i Nortura som leverer
minst 15 lam til Nortura sine slakteri
har nå fått tilsendt ROS-analysen
(ResultatOversiktSlaktedata). ROSanalysen er ei tilbakemelding på
kvaliteten på slakta du leverer på
grunnlag av slaktedata som ligg inne.
Du får høve til å samanlikne deg med
middelet av alle medlemmene i
Nortura og i eigen region. For deg

Nortura endrar kvalitetskrava for å
oppnå Stjernelam-tillegg til å omfatte
feittklasse 3- heile året og vekter til og
med 25 kilo. Det betyr at du heretter
vil få Stjernelam-tillegg om du leverer
lam som oppfyller fylgjande kriteriar:
• O+ og betre
• Feittgruppe 1+, 2-, 2+ og 3• Vektgruppe 16-25 kg
Bakgrunnen for endringa er at mark-

Tabell 1. Dei 7 beste fylka når det gjeld kvalitetspoeng med tilhøyrande slakteresultat:
Tal slakt

O- og
alle P

O og
O+

Alle E, U
og R

Kvalitetspoeng

Slaktevekt, kg

Finnmark

10.702

5,20

28,70

66,10

8,1

18,70

7,01

Rogaland

128.099

6,23

21,69

72,07

8,0

18,62

14,75

Fylke

%
fettrekk

Buskerud

44.609

8,20

26,54

65,27

7,9

18,89

10,49

Troms

49.078

8,33

24,70

66,97

7,9

18,81

8,80

Nordland

62.636

6,82

30,20

62,98

7,6

19,23

13,47

Sogn og Fjordane

68.922

5,51

33,81

60,67

7,6

18,36

10,25

Vest-Agder

19.051

11,88

28,33

59,79

7,6

18,02

8,76
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naden for foredla og utbeina produkt
av lam er veksande, og i den samanhangen går det greitt å bruke dei tunge
lamma. Når det gjeld kravet til feitt, så
har det vore ei differensiering der 3var med fram til veke 38, medan
tillegget berre vart gjeve til og med
2+ etter veke 38. Ut ifrå ei heilskapsvurdering, og ikkje minst fordi dei
fleste 3- lam kan bli brukt til alle dei

viktigaste lammeprodukta, har ein nå
valt å ta med 3- heile året.
Det er viktig at desse endringane
ikkje fører til at produsentane held
igjen lamma lengre på hausten. Misser
vi salet tidleg i sesongen, kan marknadssituasjonen fort snu seg igjen.
Finn Avdem
finn.avdem@nortura.no

SALTSTEINSAUTOMAT
Automat for 4 steiner.
Massiv 20 mm jernstang
(Alt jern er galvanisert)
Meget solid værbestandig 5 mm plastrør.
Nedsenkbar kasse for
beskyttelse av alle
steinene når automaten
ikke er i bruk.
Vekt ca 9 kg
3 års garanti.

Pris kr 665,- eks moms
+ frakt.

Geilo Mekaniske
Vøllovegen 3580 Geilo · Tel. 32 08 83 83
www.geilomekaniske.no
Epost: h.hallingstad@c2i.net
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Kvelpane er like begeistra for Absalon som han er for dei, så det skal helsast litt før merksemda kan vendast mot kamera.

Gjetarhundane endra
livet til bankmann
Det er ikkje tradisjon for bruk av
hund på Færøyane, men interessa for gjetarhundar har auka
sterkt dei siste åra. For 8 år sidan
snudde border collien opp-ned
på livet til bankmannen Absalon
Hansen i Torshavn.
Det var reint tilfeldig at Absalon
Hansen vart kjend med gjetarhundrasen border collie. Tidlegare jobba
han i bank og var aktiv idrettsmann
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med interesse for hundar. Ein sommardag i 1998 då Absalon trena labradoren
sin, kom han i snakk med ein saueeigar
som hadde problem med border
collien sin. Avtalen vart at Absalon
skulle prøve å trene tispa hans, men
resultatet vart at Absalon Hansen fekk
behalde hunden og at collien kom til å
snu opp-ned på livet til sin nye eigar.
Sa opp jobben

I dag har Absalon vanlegvis kring 6
vaksne hundar og nokre kvelpar. Den

fyrste tispa, Tanja som no er 8 år, har
vunne mange konkurransar og gjeve
gode kvelpar. Absalon, som ikkje hadde
bakgrunn frå sauehaldet, sa opp bankstillinga og arbeider fast for to saueeigarar med ansvar for til saman 300
søyer.
Frå tidleg om våren til seint på
hausten tek han i tillegg oppdrag med
å samle og drive sauer for andre.
Interessa for naturfotografering høver
godt saman med dette «fjellivet» og har
gjeve gode ekstra inntekter.

Det bratte terrenget kan vere farleg for både sau og hund. Foto: Gunner Frølund Kristensen

Sjølvlært

I dag er Absalon ute og trenar hund
kvar einaste dag, og har delteke i internasjonale gjetarhundkonkurransar.
Han har lært gjennom å sjå alle
videoar som finst om trening av gjetarhund, samt vitje hundefolk i Wales og
Skotland.
- Eg har også kjende i Norge og
meinar eg stort sett brukar dei same
metodane som er vanleg hjå dykk, seier
Absalon.
Tøffe vêrforhold

Hundane til Absalon lystrar både plystring og fløyte. Han har kontroll over
dei så langt hunden høyrer, det vil seie
1.000-1.500 meter, men denne avstanden varierer mykje med vêrforholda.
Vinden kan blåse sterkt på Færøyane
og forstyrre hunden sin høyrsel mykje.
Dessutan kan det vere både vanskeleg
og farleg å bruke hund i tett tåke.

Hundane er trena til sjølv å drive
sauene fram til hundeføraren dersom
dei mister kontakten. Mange gonger
kan føraren sjå sauene, men har
problem med å gi kommandoar då det
er vanskeleg å sjå hunden i terrenget.
Må ha sterke hundar

Absalon fortel at sidan han tek oppdrag med å samle og drive sauer som
ikkje er vand med hundar, må
hundane vere sterke. Sauene på
Færøyane går ute heile året, har lite
kontakt med menneske og vert aldri
utsett for rovdyrangrep, så dei framstår som svært sjølvsikre. Hundane
må ha ei sterk psyke for å klare å setje
seg i respekt nok til å drive ned dei
vanskelegaste søyene.
Bratta er farleg for hund og
sau

På same tid må han vere varsam med å

bruke for sterke hundar i bratt terreng,
då ein for hard «kamp» mellom hund
og sau lett kan føre til at sauen går seg
utføre.
- Hundar som har vorte importert
til Færøyane som vaksne har hatt
større problem med terrenget enn
hundar som er født her på øyane,
fortel Absalon.
Mange stader er det så bratt at det
også er farleg for hundane, særleg i
tåke. Absalon fortel at ein av hundane
hans fall 20 meter rett ned, men
overlevde. Han legg til; - På den andre
sida er det betre å kunne bruke hund
enn å sende folk ut i svært farleg
terreng.
Eigen avl

Sjølv har Absalon importert tre hundar
frå Wales som han har avla vidare på. I
Fortsetter neste side.
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Border collien har sett seg i respekt hjå sjølvsikre færøyske sauer.

dag sel han 15-16 månadar gamle
grunntrena hundar. Det kan sjølvsagt
gå litt tid før dei fungerer godt for
kjøparen, med Absalon følgjer opp
treninga vidare. Prisen ligg kring
15.000-20.000 kroner. Absalon vurderer berre hundane etter korleis dei
fungerer i praktisk arbeid. Han meinar
bestemt at border colliar som ikkje
fungerer i arbeid ikkje skal i avl.
Dei beste kvelpane beheld Absalon
Hansen sjølv. Hundehaldet gjev
Absalon inntekter, samstundes som
han hjelper saueeigarane. - Vidare er
det sosiale kring hundane viktig, og det
er svært spanande å delta i konkurransar, seier han.
Meir arbeid enn mange trur

Det er ikkje tradisjon for å ha hund på
Færøyane. Dei har ikkje nokon opphaveleg færøysk hunderase, hund vert
ikkje nytta i jakt, hundar skal vere i
band og mange stader er det ikkje ein
gong lov til å halde hund. Gjetarhundar har heldigvis fått dispensasjon
frå bandtvangen.
Den fyrste trena gjetarhunden vart
importert til Færøyane frå England i
1938, men Færøysk sauehundlag vart
oppretta i 1995. No er dei allereie 150
medlemmar og det er mange fleire som
gjerne vil ha gjetarhund.
- Diverre opplever ein del av
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nybyrjarane at det er meir arbeid med
treninga enn dei var klar over, seier
Absalon. Men klubben arrangerer felles
trening for nye hundeeigarar ein gong i
veka. Dei hentar også inn ekspertar
utanfrå, til dømes har europameistaren
frå Holland vore på Færøyane og
halde to kurs. På Færøyane er det kun
border collie som vert nytta som
gjetarhund.
Konkurrerer

Absalon har delteke i fleire internasjonale konkurransar. Han har tankar om
kvifor han ikkje klarte plassering heilt i
toppen.
- Me er avhengig av å tillate at
hundane set seg i respekt når dei
møter sau som ikkje er hundevandt,
dette vert ikkje godkjent i konkurransane. For eksempel at hundane
nappar sauene i ulla for å få psykisk
overtak.
- I konkurranse er det maks to
hundar i sving samtidig, mens under
arbeid brukar me gjerne både 4 og 5
hundar på same tid, fortel Absalon.
– Vidare er terrenget i til dømes
Danmark flatt og dermed svært ulikt
det me har under trening og arbeid her
hjå oss. Og så har me sjølvsagt for lite
erfaring i konkurransar. - Hundane er
gode, det er førarane som ikkje er gode
nok endå, smiler Absalon. Han satsar

på å delta i årets Continental som skal
vere i Norge.
Etter at karantenereglane vart oppheva, er det ikkje så vanskeleg å ta
hund med ut og inn av landet.
Problemet no er at kvart fly berre tek
med maksimalt to hundar, og sidan
Færøyane har fire plassar i
Continental, så må deltakarane alltid
reise i to grupper.
Heile 100 av dei 150 medlemmane
i sauehundlaget er interessert i å
konkurrere. Tidlegare har dei fått litt
sponsormidlar av MBM (meieriselskapet), men no har bruk av gjetarhund nyleg kome inn under Færøysk
idrettsforbund, slik at det kan bli litt
meir støtte å få framover. Ein tur til
konkurransar i Europa kan lett kome
til å koste 20.000 kroner pr. person.
Draumen er 1.500 søyer

Til slutt avslører den tidlegare bankmannen draumen sin. Etter å ha vorte
kjend med gjetarhunden og fått
interesse for sauer kunne han godt
tenkt seg å bli storbonde med 1.500
søyer i Skotland.
- Det ville vore fantastisk å ha
fulltids jobb med hundar og sau, seier
Absalon Hansen.
Tekst og foto:Veronika Seim Bech
veronikaseim@yahoo.co.uk

Gjerdemateriell

Trefil ARBED
garanterer
kvaliteten!

PRAIRIE JORDBRUKSNETT
MARKEDSLEDER I NORGE

Kvalitetsnettingen
m/ALUZINK fra TREFIL
ARBED fabrikken i
Luxembourg, har vi
importert siden 1988.
Økningen viser at
Norske bønder velger
kvalitet.
Sauenett
90.8.15
Tråder 3,00/2,00
100 m = 45.6 kg

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

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

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

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

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

Piggtråd
1,70 mm.
Ruller à 250 m.

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.

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

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

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

B-BLAD
Planlegg beiteslepp nå

ed din
takt m og be
Ta kon
ikk
g
FK but
lokale bud på nettin
til
om pris stolper.
og

2.860,-

Kraftfôrautomat for lam
244 cm, 24 plasser

Eks mva

Lettgrind

260,Eks mva

L. 152,5 cm x H. 97 cm

1.650,- 222,Eks mva

Eks mva

238,Eks mva

vernestøvel
Forhekk for sau
160 cm, 24 plasser.

Egner seg godt for
landbruk.
Str. 36-49/50.

Tilbudene gjelder fom 13.03.07 tom 26.03.07.
Forbehold om trykkfeil og at ikke alle FK butikkene har hele varespekteret. Frakttillegg i enkelte distrikter.

Gard kjeledress
I slitesterkt bomull/polyester.
Finnes i str. XS-XXL.

Levende opptatt av det

