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Under «Ytring» i Bondebladet seier
forskar Lise Hatten ved Bioforsk Nord
Tjøtta: «Det er fullstendig menings-
løst å karakterisere geita og sauen
som kulturlandskapets «slåttekarer».
De kan aldri erstatte slått som
skjøtsel av artsrike slåttemarker.»
Ho meinar at den beste «slåtte-
karen» i eldre og artsrike slåtte-
marker er ljåen eller tohjulstraktoren,
og deretter kua.

Eg vil heller seie det slik: - Det må
då vere enda meir meiningslaust å
leggja opp til krangel om kven som er
den beste «slåttekaren»; småfeet, kua,
tohjulsslåmaskina eller den som
 svingar ljåen. Nei, lat oss bruke
 «slåttekar» om den som fortener det.
Og i dag er det utan tvil småfeet;
sauen og geita. 

Kven har stunder til å nytta ljå i
dag, eller tohjulstraktor for den del?
Kor mykje kulturmark trur vi vil bli
pleia på den måten i framtida? Kua
kan vi vel heller ikkje satsa på lenger i
denne samanheng. Den beitar vel
meir og meir på innmark, areal som
både kan pløyast og maskinhaustast. 

Det blir nok smått stell med pleie
av kulturlandskapet vårt om vi i dag
skal basere det på ljåslått,  AEBI-
 slåmaskina eller storfebeiting. I
 tidlegare tider gjorde dei alle ein
framifrå jobb som landskapspleiarar
saman med geita og sauen. Men no

er ljåen og slåmaskina bytta bort
med andre meir moderne og effektive
 reiskapar, og bratte bakkar og andre
krunglesame jorder ligg uhausta. Det
gror igjen og artsmangfaldet blir
 mindre. I dag står sauen og geita
igjen åleine om heile ryddejobben og
landskapspleia. Eg veit ikkje om
 forskarane ved Tjøtta ser for seg at
ljåslåtten skal få ein ny renessanse,
eller dullar dei seg inn i draumar om
å få tilbake den gamle tida?

No håpar eg at ingen oppfattar
redaktøren i Sau og Geit som at han
er imot ljåslått, slåmaskin på to hjul
eller kyr som beitar gamalt kulturland.
Nei, han har stor respekt for bønder
som pussar åkerreiner og grøfte-
kantar, og nokre få gjer framleis det.
Desse bidreg alle positivt til eit
 vakkert landskap og biologisk
 mangfald. Det er berre så sørgjeleg at
det etter kvart er blitt så få som ser
seg tent med å ta denne arbeids -
same jobben. Tida tillet liksom ikkje
slikt arbeid lenger, men beitedyra kan
hjelpe oss og samstundes foredlar dei
ressursar som elles vil bli liggjande
unytta.

«Fjellets slåttekar», som er det
 opphavlege uttrykket, skriv seg tilbake
til statskonsulent Seland, og ein tullar
ikkje med Seland sine formuleringar. –
Derfor oppfordrar eg alle til å halda

Leder

Slåttekarar og andre 
kulturarbeidarar

fast på at sauen framleis er fjellets
beste slåttekar.

No la nok den ærverdige Seland
litt anna tyding i uttrykket «Fjellets
slåttekar» enn det forskarane ved
Tjøtta kanskje gjer i dag. Han tenkte
først og fremst på den jobben sauen
gjer med å hausta fôreiningar i fjellet;
gras og urter som elles ikkje hadde
blitt omgjort til høgverdig menneske-
føde. Kven tenkte på artsmangfald og
kulturlandskapspleie i Selands dagar?
Då var matauke og det å skaffa seg
klede på kroppen det viktigaste.

Tidene endrar seg, men småfeet
gjer framleis haustejobben, eller
 slåtten om du vil, like godt som før –
enten det er for å pleia landskapet,
oppretthalda det biologiske
 artsmangfaldet  eller for å skaffe oss
mat og klede.

Til slutt: Kva med å bruka «slåttekar»
om mor og barn? - Burde vi kanskje
heller kalla søyer med lam som beitar
i utmarka for framifrå «rakstetauser»?
- Nei, lat oss framleis halda fast på at
utrykket «fjellets slåttekar» er kjønns-
nøytralt, til liks med fylkesmann,
 lensmann og liknande. Kjønnsdebatten
let vi liggje til ein annan gong.

- God sauesank!
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Budeia på Skjelstølen
En ettermiddag i slutten av juli
besøkte vi styremedlem i NSG,
Ingrid Arneng på Skjelstølen,
som er en del av stølslaget
Hødnstølen. Den flotte stølsgren-
da ligger rett sør for den kjente
fjelltoppen Bitihorn. Fra sankt-
hanstider til litt ut i september er
Ingrid seterbudeie her - melker
geiter og tar i mot turistbesøk.

- Det er ingen beitedyr som holder
landskapet så åpent som geitene, sier
Ingrid og peker på beiteområdet rundt
stølen der geitene har sitt daglige til-
holdssted. Hødnstølen i Øystre Slidre i
Valdres ligger på knappe 1.000 moh.,
dvs. under tregrensa for dette området,
likevel finnes det bare ei og annen fjell-
bjørk i denne koselige setergrenda.

Kulturlandskap – er landskap i
bruk
Kulturlandskap er areal som er i bruk

og der landskapet sier noe om 
bruken opp gjennom tidene.
I dag er det bare to geitebesetninger 
og en kombinert ku- og geitbeset-
ning igjen på Hødnstølen. Ingrid 
forteller at tidligere beitet det 
flere storfe og geiter der om som me-
ren.

- Går vi mange år tilbake, kanskje
150, var dette fjellområdet skogs be-
vokst. Så startet de setring her. Intensiv
beiting og vedhogst, til bruk på setra,
gjorde at skogen blei borte rundt stø-
len, forteller Ingrid. I dag er landskapet
åpent og lett framkommelig, både for
beitedyra og de turistene som tar turen
innom. Men hvor lenge det vil være
slik er Ingrid usikker på, etter som
mange bruk i dag slutter med dyr 
eller velger og ikke bruke  beite -
ressursene i fjellet. Blir beitedyra 
borte vil også denne flotte seter-
grenda og kultur -minnet innunder
Bitihorn kunne komme til å gro igjen,
slik vi ser det gjør rundt mange andre
setrer.

Holder stølstradisjonen i hevd
Ingrid, som kommer fra Horten i
Vestfold, er opptatt av å holde
 bygdetradisjonene i hevd. Hun mener
det er viktig å videreføre kulturarven,
som seterlivet er en del av. Sammen
med mannen Harald Lund, som for
øvrig er født og oppvokst i Bærum,
driver de gården Søre Skjel i Vestre
Slidre. Skjelgrenda ligger helt på 
grensa til Øystre Slidre, der de har
setra.

- I år har vi med 67 geiter og 27
 killinger på stølen. Geitene går ute  
hele døgnet - er bare inne til 
mjølking. Om dagen trekker de i
 retning bygda, «heimover». Om
 kvelden og natta går de høgt oppe i
Bitihorn og inn i Vang kommune, 
f orteller Ingrid.

Ingrid yster ikke på setra i dag, og
derfor henter melkebilen til TINE
melka tre ganger i uka. På Skjelstølen
har en derimot valgt å satse på støls-

Stølslaget Hødnstøl ligger vakkert til like nedunder Bitihorn. Her har det vært drevet støling i over 150 år. 

Fortsetter neste side.



Ingrid Arneng lokker vanligvis med å rope på geitene, men for turister kan hun ta fram
bukkehornet for å demonstrere en liten «trudelutt».
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opplevelse for turister som attåt-
 næring.

Selger stølsopplevelser
Valdres er det distriktet i landet som
har flest støler i drift, både ku- og
 geitestøler. Her finner vi i alt ca. 300
støler, eller ¼ av alle de stølene i landet

som er i drift i dag. Valdres natur- og
kulturpark driver et eget gards- og
stølsturismeprosjekt. De har laget egne
websider; www.valdres.no, og gitt ut en
flott brosjyre der de presenterer og
markedsfører 26 støler som tar imot
besøk.  Skjelstølen, som er en del av
Hødnstølen, finner vi også omtalt her.

- Vi tar imot turistbesøk på stølen
vår fra først i juli og litt ut i september.
Vi har organisert det slik at de
 besøkende kan komme hit rundt
 melkingstid om ettermiddagen, ca. kl
16.30, og få oppleve fjøsstell og
 melking. En annen mulighet er etter
melking, kl 20.00, da vi legger opp til
kulturkveld i sælet. Da blir det også
muligheter for å få smake ekte seter-
kost med rømmegrøt, flatbrød og
egenprodusert kurv (spekepølse). Jeg
forteller fra seterlivet før og nå og kan-
skje tar jeg fram langeleiken og synger
litt også, forteller budeia på Skjelstølen.

Mange tilfredse
- I fjor sommer hadde vi over 130
besøkende på setra. Så langt i år har
det ikke vært så bra. Det har vært mye
ruskevær i fjellet i sommer - kanskje
det kan forklare noe av svikten i besøks  -
tallet, undres Ingrid. Hun  forteller at
gjestene som har vært innom har sagt
at de synes dette var interessant - at det
var noe spesielt som skilte seg positivt
ut fra andre ferie opplevelser.

- Jeg putter nok også inn litt om
viktige landbrukspolitiske spørsmål i
informasjonen min, sjøl om de
 besøkende i utgangspunktet synes å
være positivt innstilt til landbruket,
smiler Ingrid. 

Geitene på Skjelstølen på tur ut i beitet etter kveldsstellet.
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Det er ikke satt noen nedre grense
for antall besøkende i gruppa. – Jeg
 prater gjerne for én jeg, om vedkom-
mende er interessert i å høre på, men
ser helst at gruppene er på opp mot 
8-10 personer. Flere har jeg ikke plass til
i sælet mitt, sier hun, og forteller at hun
også har besøk av utlendinger, for
eksempel tyskere. – Her må vi infor-
mere på norsk, engelsk og tysk,  forteller
den «moderne budeia», når vi forsiktig
spør om det er språklige utfordringer i
forbindelse med turister fra Europa. 

Egen prisbelønt spekepølse
Ingrid og Harald lager egen kurv
 (spekepølse) av kjøttet fra geitene de
utrangerer om høsten. Dette er blitt en
viktig attåtnæring på Søre Skjel. I dag
henter de ca. 30 % av inntekta si fra
spekepølseproduksjonen. Kurvsalget
foregår også på stølen.

- Det sier seg sjøl at det blir bedre

butikk av å foredle kjøttet sjøl og selge
det som geitekurv når alternativet er å
levere det på slakteriet og få 6 kroner
kiloen, sier Ingrid. 

De lager to varianter av geitekurven
og oppskrifta er sjølkomponert; en
med vanlig løk og en med hvitløk. 

Folk setter pris på geitekurven fra
Søre Skjel. På den årlige pølse konkur-
ransen på Valdresgildet på Fagernes i
mai i år, gikk «Skjelkurven» med hvit-
løksmak helt til topps. Den oppnådde
39,8 poeng av 40 opp nåelige. 

Undertegnede kan skrive under på
at pølsa holder kvalitetsmålet - vi sikret
oss nemlig en ekte Skjelkurv med hvit-
løk. – Den var helt fantastisk!

Aldri kjedelig
- Kan det også bli litt lange dager aleine
inne i fjellet når været er rusket, spør vi
forsiktig.

- Nei, kommer det kontant. Det er
alltid noe å ta seg til, sier Ingrid og tar
fram en stor skinnfell som hun driver
og syr. Noe så uvanlig som musikk in-
strument av geiteklover har hun også
laget. Vi skjønner straks at spørsmålet
vårt var litt dumt og at vi nok er blitt
for urbane.

Krøtterstiene må ikke gro att
Vi vinker farvel til budeia på
Skjelstølen. Ei dame med tro på fram-
tida, og ei som også er opptatt av at
kulturarven blir videreført med
 generasjonene. Ei budeie som ønsker at
kulturlandskapet og krøtterstiene ikke
gror igjen. 

Tekst og foto: Arne Flatebø
arne.flatebo@nsg.no

Søre Skjel ligger i Vestre Slidre i
Valdres. Harald Lund kjøpte
 gården i 1977. Ingrid Arneng flyttet
inn ett og et halvt år etter, og i dag
driver de gården sammen. 
Bruket har 64 da dyrka mark og
180 da inngjerda areal til beite. I
tillegg leier de 38 da dyrka mark
fra andre bruk i nabolaget. Gården
har i tillegg 700 da produktiv 
skog, - med et balansekvantum på
100 m3.

Ingrid og Harald dreiv med
pelssau fram til 1989 da de startet
opp med mjølkegeit. I dag er det
kun geit på bruket.

Drifta ble lagt om til økologisk
fra 1987.

Gården leverer årlig 28 000 liter
melk. I tillegg produseres det 
ca. 300 kg spekepølse, «Skjelkurv»,
med geitkjøtt som hovedråvare.
Det leveres killing til Valdreskilling;
ca. 50-60 i året. Salg av støls opp -
levelser til turister er også en del av
inntektsgrunnlaget på  gården.

Garden er med i Øystre Slidre
Bygdeservice – Harald jobber en
del der og driver forefallende
arbeid for hyttefolk og fastboende.Ingrid kan stolt vise fram både gull- og sølvdiplom for Skjelkurven som hun og Harald 

fikk på Valdresgildet på Fagernes i mai i år. Det er Valdres Matforum BA som står for
konkurransen.
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NRK TV rullet tungt inn på
 stølen hvor Jon Sand fra Lier
slapp sauene sine på sommer -
beite i år. Det skjedde ved
Stolsvann opp mot Skarve -
heimen med Hallingskarvet
som mektig utsikt mot sør.
Stølen  ligger på vidda, over tre-
grensen og mer enn 20 kilome-
ter inn fra Hovet i Hallingdal.
En OB-buss (Outside
Broadcasting) tok oppstilling
ved løa og peilet seg inn mot en
satellitt over Ekvator. 

Hypermoderne kommunikasjonstek-
nologi skulle formidle mange år -
hundrers tradisjoner i sauedrift med
gjeter og hund i lysets hastighet via

verdensrommet til Sommeråpent sin
åpningssending om kvelden 25. juni. 

Parabolantennen på bussens tak
søkte i noen sekunder, før teknikeren
med et smil konstaterte at nå var for-
bindelsen til Tryvannstårnet opprettet.
Det var som den naturligste ting av
verden at lyd og bilder fra saueslippet
på denne fjellstølen uten strøm og tele-
fonlinje skulle sendes over satellitt til
Oslo. OB-bussen hadde eget strøm -
aggregat og sendte ubesværet sine
 signaler opp til satellitten som sendte
dem tilbake til jorden. Dette skulle
være Sommeråpent sin markering av at
nå var sommeren kommet til Norge.

NRK var invitert til saueslippet i
forbindelse med at Europa -
mesterskapet i bruk av gjeterhund skal
arrangeres i Skoger utenfor Drammen
fra 21. til 23. september i år, med Jon

Sand og hunden Moss blant deltager-
ne. Vi ønsket oppmerksomhet rundt
den tradisjonsrike bruken av gjeter-
hund, som er utgangspunktet for
denne internasjonale sporten. Og NRK
var interessert i å vise spennende bilder
av hunden, gjeteren og sauene i vakker,
norsk natur i det sommeren kommer
til fjells. Uansett intensjon; oppmerk-
somhet ble det i beste sendetid på NRK
TV.  

Innslaget skulle gå på direkten og
bestå av en introduksjon fra program-
lederen og deretter to ganger to minut-
ter som viser samspillet mellom saue-
gjeter Jon Sand og hans hund. Vel 200
sauer skulle på sommerbeite, som den
første tredjedelen av Jons sauebøling
som ellers holder til i Lier utenfor
Drammen. Sammen med sin border
collie Moss skulle Jon styre sauene mot

Gjeterhund og sauer i
lysets hastighet

NRK peiler inn satellitten for å komme «på lufta».
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den rette åpningen i gjerdet, over
 bekken og oppover fjellsiden. 

Planla sendingen
Etter at NRKs team på tre personer
hadde plassert bussen med åpen sikt
mot sør og etablert kontakten med
Tryvann over satellitt, begynte de å
planlegge hvordan innslaget skulle være.
En tekniker skulle styre tre kameraer –
samtidig. For den andre teknikeren
måtte sitte i bussen og  kontrollere den
tekniske kvaliteten på sendingen fra
 stølen. Og reporteren skulle kommen-
tere og gjøre intervjuene.

Før sending virret reporter Olav
Viksmo Slettan godlynt mellom sine
kolleger og Jon og prøvde å se for seg
hvordan sendingen kunne bli. Sammen
med sine to medarbeidere Henriette
Hoel og Dag Robert Johansen planla
han hvordan han skulle te seg, stå stille
eller bevege seg – akkurat så entusias-
tisk og engasjerende som han er på
skjermen. Og som østerdøl oppvokst
med dyr, skog og sterke landbrukstra-
disjoner, var han godt kjent med bru-
ken av gjeterhund for å lede sauer.  

Border collien Moss ble showets
store stjerne. Som en liten demonstra-
sjon for Olav før sending, kalte Jon
hunden til seg og ga plutselig ordren:

«Lay down». Hunden falt pladask rett
til jorden, som om alle fire bena plutse-
lig sviktet. Stor begeistring hos Olav,
som forlangte å få demonstrasjonen
gjentatt under sending. Og slik ble det.

Hvorfor en sauebonde fra Lier
snakker engelsk til sin norske hund i
Skarveheimen? Det er simpelthen fordi
Moss er født og opplært i England før
Jon kjøpte den, og Jon har valgt å
beholde de kommandoordene som
hunden er opplært til å adlyde. 

Uavbrutte signaler
Mens bilder og lyd steg opp fra para-
bolantennen på stølen uten avbrudd i
timene før sending, kom meldingen fra
Oslo om at det var brudd i forbin-
delsen mellom Tryvann og
Sommeråpent sitt studio på Aker
Brygge. Hele prosjektet sto i fare, mens
NRKs folk på stølen knapt løftet på
øyenbrynene. De hadde vært med på
slikt før, og de visste at det ikke var
dem her oppe på Hardangervidda det
sto på.

Det varte bare noen minutter, før
beskjeden kom tilbake – om at nå var
alt i orden igjen.

På lufta
Tiden for direktesendingen nærmet

seg, og Jon tok sin lange gjeterstav og
stilte seg i posisjon. Så kom beskjeden
fra Oslo: - Dere er på lufta.

Jon ga de første fløytesignalene, og
Moss begynte å jobbe. Oppmerksomt
lyttende til sin herre og mester Jons
fløytelyder, styrte han sauene til venstre
og høyre, rett fram og sendte dem over
haugen nøyaktig der det syntes best i
kamera, og så inn mot porten, over
bekken og opp fjellsida. 

Teknikken møter tradisjonen - Bilene til NRK ble stoppet av sauene til Jon Sand.

Hunden Moss fulgte vaktsomt med på alt
som rørte seg.

Fortsetter neste side.
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I innslag nummer to fra støylen
kom vi mer inn på EM i bruk av gjeter-
hund, med Jon Sand som en av de
 sterkeste norske deltagerne.

Mer enn 12 timer tok det NRK TV å
kjøre opp, produsere et innslag på litt
mer enn fire minutter og så kjøre hjem
fra Skarveheimen. De brukte tre fulle
dagsverk pluss overtid, med et utstyr

verdt mange millioner kroner. Vel kan
det høres som om store ressurser
 brukes for lite sendetid, men så er det
temmelig mange hundretusener av
seere som med dette er introdusert til
gjeting av sau med hund.  

Flott at det ikke bare er fotball -
kamper og politiske debatter som opp-
fattes som så viktige at TV bruker

 ressurser på dem. Flott at norsk, riks-
dekkende fjernsyn ser betydningen av
virkelig å være rikskringkastere med
sendinger ikke bare fra Majorstua og
Løvebakken. 

Godt, norsk landbruk
Arrangørene av årets EM i bruk av
 gjeterhund ønsker ikke bare å vise fram
en flott sport med et unikt samspill
mellom sauegjeteren og hans hund,
men også sette fokus på alt det gode
som skjer i norsk landbruk. I EM-
 helgen 21.-23. september blir det åpne
dører på en moderne gård med felles-
fjøs i Skoger, med moro, læring og
aktiviteter knyttet til landbruk, skog og
jord – og opplevelser med dyr, natur
og norsk mat for hele familien. 

Det foregår mye positivt i norsk
landbruk og husdyrhold, og EM i bruk
av gjeterhund vil bli en anledning til å
vise det fram. Slik sett var TV-
over føringen fra Skarveheimen en god
start.

Tekst og foto: Audun Tjomsland    

Sommeråpent-teamet fra NRK. Reporter Olav Viksmo Slettan sammen med fotograf Dag
Robert Johansen og tekniker Henriette Hoel.



Fredag: Kl 10.00 – 16.00 Innledende prøver EM, Besøk av skoleklasser og publikum 
forøvrig – åpent gårdstun. Mange aktiviteter

Lørdag: Kl 10.00 – 16.00 Innledende prøver EM. Alle aktiviteter. Åpent gårdstun.
Søndag: Kl 08.00 – 15.00 Europamesterskapets høydepunkt: Finale EM,

Premieutdeling
Kl 10.00 – 15.00 Alle aktiviteter – åpent gårdstun.

Norsk Sau og Geit står ansvarlig for mesterskapet, og Buskerud Sau og Geit har ansvaret for
den praktiske gjennomføringen. Fylkesmannen i Buskerud støtter arrangementet og er aktivt
med i planlegging og gjennomføring.

Mer informasjon finner du på www.continental2007.no 
Kontaktperson: Andreas Groseth, tlf 913 60773, e-post: a-gros@online.no 

Åpent gårdstun og mange 
familieaktiviteter

Unnelsrud i Skoger (ved Drammen)

21. – 23. september

Her blir det spennende! 
Kommer du også?

EurEuropamesteropamesterskaskapp
i bruk av gjeterhund

(Continental Sheepdog Championship-CSC) 2007

Europamesterskap i bruk av gjeterhund er konkur-
ranse på høyt nivå. En vil her kunne få se mange
av de beste hundene i Europa i praktisk arbeid
med sau. Det utvises store utfordringer og presi-
sjon. Arrangementet har blitt avviklet i 22 år. 

Norge har deltatt i 10 år, og vunnet 5 ganger.
Det er første gang at dette mesterskapet blir arran-
gert i Norge.

Selve mesterskapet består av ca 80 deltakere. Det
er innledende kvalifisering fredag og lørdag.
Søndag er det finale blant de 15 beste fra kvalifi-
seringen. Arrangementet er i seg selv svært publi-
kumsvennlig, men i tillegg blir det………..

• Hesteridning for publikum
• Westernridning - oppvisning
• Brukshundoppvisning
• Lydighetsoppvisning
• Oppvisninger av landslaget i agility.
• Oppvisning med ”skytshund”

Mange spennende aktiviteter:
• Andre hundeaktiviteter
• Gjeting av ender
• Gratis veterinærkontroll 

av hunden din 
• Aktiviteter med 4H
• På tur i skogen
• Spikkekonkurranse

DRAMMEN

Unnelsrud

Sau og Geit nr. 4/2007 • 11
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Vi er nå midt i slaktesesongen.
Likevel må du alt nå tenkje på
neste år fordi det er nå du skal
leggje grunnlaget for lammetalet
til neste år. Fôring fram til
paring er viktig for å styre mot
eit rett lammetal. Og lammetalet
er ein av faktorane som påverkar
økonomien i sauehaldet mest. 

Mange lam til slakt om hausten gjev
flest kg kjøtt, som igjen utløyser
 distrikts- og grunntilskot og tilskot pr.
lammeslakt. Mange lam gjev også meir
beitetilskot. Vi som er rådgjevarar på
sau høyrer likevel at einskilde får for
mange lam. Dette gjeld enkeltsøyer der
fostervekta blir så stor at det går på
dyrevelferda laus. Høgt lammetap og
for mykje mastitt er også årsaker til at
einskilde synes dei har for høgt lamme-
tal. 

Kva betyr fôringa om våren?
Grunnlaget for høgt lammetal er at
søya får ei god eggløysing, slik at
mange egg kan bli befrukta av veren.
Eit egg treng ca. seks månaders

 «mogningstid» før eggløysing. Kor
mange egg som startar «mognings -
prosessen» er avhengig av fôringa.
Teorien seier at ei søye i bra hold og
god stand vil starte mogning av fleire
egg enn ei søye i sterk næringsmessig
underbalanse. Med lamming i april,
dvs. paring i november, vil dette falla
saman med tida da søya er i høglakta-
sjon i mai. God fôring i lammingstida
er difor viktig både for tilveksten på
årets lam og neste års lammetal. 

Ei viss mobilisering av holdet må
ein sjølvsagt tillate seg i mjølke    -
perioden dersom søya er i godt hold
før lamming. Når vi i Team sau lagar
fôrplanar, reknar vi at søya kan
 mobilisere ca. 0,4 FEm pr. dag ved å
tære på holdet. Grovfôropptaket
 varierer med kvaliteten på grovfôret,
men ligg ofte på ca. 1,5-2 FEm pr. dag
etter lamming. Ved middels til god
grovfôrkvalitet bør ei søye ha 0,4-0,5
kg kraftfôr pr. lam og dag i innefô-
ringsperioden for å  mjølke nok til at
lamma skal vekse 300 g om dagen eller
meir, og likevel ikkje gå for sterkt ned i
hold. 

Fôring kring paring
Ein annan viktig periode for å oppnå
høgt lammetal, er tida vi går inn i nå.
Både forsøk og praktisk erfaring viser
at søyene bør vera i stigande hold i
perioden rundt paring, for å oppnå ei
god eggløysing (flushing).  Dette er
spesielt viktig når søya er i dårleg hold
om våren  og etter avvenning av
lamma om hausten. 

For å oppnå flushingeffekt, tilrår vi
at søya blir fôra 40 % over vedlike-
haldsbehovet frå ca. 14 dagar før
paringsstart og til ein veit at søya er
drektig. For ei søye på 80 kg betyr dette
eit samla fôropptak på ca. 1,3 FEm om
dagen. Dersom grovfôret blir gjeve
etter appetitt og er av god kvalitet, er

det godt mogleg å oppnå så høgt fôr-
opptak utan bruk av kraftfôr. Ved
 middels god grovfôrkvalitet ligg ofte
grovfôropptaket på ca. 1 FEm pr. dag.
Da bør ein supplere med 0,3-0,4 FEm
med kraftfôr pr. dag i flushing-
perioden. 

Kva med haustbeite?
Det er ikkje heldig at dei vaksne søyene
går på eit alt for godt beite i for lang
tid om hausten. Søyene skal stort sett
berre produsere vedlikehald og dei blir
difor lett feite på gode haustbeite, noko
som kan gå utover grovfôropptaket
etter innsett. Søyene kan da byrja å
tære på holdet, noko som reduserer
eggløysinga og lammetalet. 

Åringane treng ekstrastell
Vi ser ofte at åringar som har gått 
med lam er i dårleg hold om hausten
fordi desse har produsert mykje i
 forhold til kapasiteten til å ta fôr.
Dersom ein ikkje gjer noko med det,
kan dette gå utover lammetalet neste
år. Tabell 1 er berekna ut i frå tal i ifrå
Saue kontrollen for åra 2002-2006.
Denne tabellen syner at lammetalet 
hjå 2-åringane ligg ca. 0,2 lam under
lammetalet hjå dei eldre søyene. 
Dette  lammetalet kunne vore fullt på
høgde med lammetalet hjå dei eldre
søyene dersom alle 2-åringar hadde
vorte  sortert i eigen binge og fylgt 
opp med skikkeleg flushing  før 
paring. 

Tabell 1. Tal levandefødte lam pr. søye
ved ulik alder på søya:
Alder søye, Tal 
år levandefødte lam:
1 0,97
2 1.83
3 2,04
4 2,10
5 2.08

- Rett lammetal 
styrkjer økonomien
Korleis påverkar vi lammetallet gjennom fôring og avl?

Mange hevder at det ideelle er to lam pr.
søye. (Foto: Frida Meyer) 
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Viktig med oppfølging
Dersom du legg opp til eit høgt
 lammetal, er det viktig at du også
 fylgjer opp søyene gjennom heile
sesongen slik at dei kan meistre det
høge lammetalet. Søyer med mange
lam skal ha god plass både før og etter
lamming. Klippinga bør skje seinast 
5-6 veker før lamming og ein bør 
fylgje opp med ein gjennomtenkt
 fôrplan slik at søya er i rett hold ved
lamming og fødselsvekta på lamma er
passeleg. Passelege fødselsvekter på
Norsk Kvit sau er 5-6 kg for tvillingar
og 4-5 kg for trillingar. Team sau kan
hjelpe deg med å lage fôrplanar for å
oppnå dette ut i frå grovfôrkvaliteten
din.  

Tiltak for å redusere
 lammetalet
For dei fleste er dette ei lite aktuell
 problemstilling fordi det som oftast
fører til at bonden tener mindre
 pengar på sauen. Ein rådgjevars jobb er
som kjent å syte for at bonden tener
meir pengar. Vi får likevel spørsmål om
dette frå produsentar som synes det er
for mykje arbeid å fylgje opp søyer og
lam dersom det er mange store kull.
Det enklaste tiltaket vil vera å leggje
mindre vekt på fruktbarheit i avls -
arbeidet i eigen flokk. Det er negativ
samanheng mellom fruktbarheit og
kjøttfylde. Ved å velje avkomsgranska
verar med høg indeks for kjøttfylde og
låg indeks for lammetal, vil lammetalet
etter kvart gå ned samstundes som ein
tener pengar på betre kjøttfylde på
lamma. 

Ein kan også unngå å plukke
 påsettlam frå dei mest fruktbare
 søyene.  Dersom ein plukkar 
påsettet blant  tvillinglamma, vil
 kullstorleiken også standardisere 
seg rundt to lam. 

Dersom ein skal redusere lamme -
talet gjennom fôring, bør ein unngå
flushing før paring. Dette betyr at 
ein ikkje brukar kraftfôr i denne
 perioden og grovfôropptaket bør 
heller ikkje vera større enn at det 
blir knapp  vedlikehaldsfôring av
 søyene.

Av Fagsjef sau, 
Finn Avdem og 

seniorrådgjevar Lars Ivar Fause, 
Team sau, Nortura

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

Kundeservice:  62 49 77 00

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

Nyttig til 
høsten

2550 Os i Østerdalen

Veieutstyr

Veiebøyle
for veiing av lam og 
voksne dyr  . . . . . kr 359,-

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

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

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

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

Doseringssprøyter

Nylongrimer

Reimer og grimer 
i kraftig fettlær

Lærreim for sau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 131, -
Lærreim for vær, dobbel  . . . . . . . . . . . kr 309,-
Grime for sau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 272,-
Grime for vær  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 272,-

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

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

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

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

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

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

Fargekritt for
springsele.  Rød, blå
og grønn  . . kr 31,-

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

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

METALPLEX
enkel sprøyte  . . . . kr 149,-

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

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

Lærvarer 

Fargemerking

Beskyttelsesklær

Sliping

Nyttig til 
høsten
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Det er påvist en genvariant i
norsk kvit sau som gir kjøttfulle
og fettfattige lam. I Sau og Geit
nr. 1/2007 skrev jeg om hvordan
vi fant dette genet. For å under-
søke om denne genotypen er
 verdifull for den norske saue -
næringa, er det blant annet satt i
gang et feltforsøk. Her presente-
rer vi hovedresultatene fra 2006.

For å finne ut om genvarianten er
 verdifull må vi undersøke hvilken
effekt genet har på både voksne sauer
og lam. Dessuten må vi finne ut hvor
stor effekt den gir, avhengig av om
dyret har arvet genvarianten fra en
eller begge foreldre. Den eneste sikre
 metoden for å avgjøre om dyret er fri
for dette genet eller har den i enkel
eller dobbel dose, er å genteste dyret.
Først når dyret er testet, kan vi regne
på effekten ved hjelp av data – for
eksempel fra Sauekontrollen. Vi gen-
testet alle dyra i ti besetninger på
Andøya i Vesterålen i mars 2006. Åtte
av produsentene hadde så mange søyer
med genvarianten at de ble bedt om å
delta i feltforsøket.  

Formålet med feltforsøket
Egenskapene vi ville undersøke var:
a) Lamegenskaper (tilvekst, kjøttfylde

og fett)
b) Produktegenskaper (mørhet, smak

osv)
c) Søyeegenskaper (fruktbarhet,

 lammetall/-tap og mjølkeevne)
d) Helse, dyrevelferd og bruks -

egenskaper.

Da forsøket ble startet var paringen alt
gjennomført. Ingen av værene som var
brukt hadde genvarianten, så lamma
kunne bare arve den fra mor dette året.
Det var bare 4 drektige søyer som
hadde arvet anlegget fra begge for -

eldrene, alle disse ble plukket ut til å
være med i feltforsøket. 96 søyer som
hadde arvet anlegget fra bare en av
 foreldrene og 100 søyer uten dette
genet ble også plukket ut, totalt 200
søyer. Data fra disse søyene og lamma
deres ble sammenliknet for å finne
effekten av genvarianten. Produsentene
fikk ikke vite resultatet av gentestene
og stelte dyra på  tilsvarende måte som
resten av  besetningen. De bestemte selv
om og når dyra skulle slaktes.

Lamegenskapene
Lamma ble veid gjentatte ganger. De
bør være passe tunge ved fødsel. Er
lamma for store, vil det kunne gi mer
lammingsvansker. Vårvekta har
sammenheng både med fødselsvekt,
egen tilvekstevne og moras mjølkeevne.
Det er viktig at lamma er tunge nok
ved beiteslipp til å overleve i utmark.
Høstvekta brukes som et indirekte mål
på slaktevekt for livdyr. 

Slakteverdien avhenger av både
slaktevekt, klassifisering og slaktetids-
punkt (pga. varierende pris). I tabell 1
er resultatene for lamma til søyene
med genvarianten i enkel dose
sammenliknet med lamma til søyene
uten dette genet. Genvarianten i 
enkel dose virket på lamma slik at de
var ca. 0,6 kg tyngre ved vårveiing, fikk
1,3 bedre slakteklasse, 0,9 lavere fett-
gruppe og 40 kroner høyere slakte-

verdi. Det at søya har genvarianten ser
ut til å virke negativt inn, selv om det
bare var på vårvekta at effekten var
 statistisk sikker.

Produktegenskaper
Tredve slakt ble plukket ut til nærmere
undersøkelser for produktegenskaper,
15 lam med genvarianten arvet kun fra
mor og 15 uten. Disse ble fraktet til
Animalia og skåret ned. Lam med gen-
varianten hadde i snitt 1,6 prosent -
poeng høyere kjøttprosent, 0,4
 prosentpoeng lavere fettprosent og 1,3
prosentpoeng lavere beinprosent. Den
kjemiske analysen av kammen
 bekreftet forskjeller i protein- og fett-
prosent. Det var noe større drypptap
for lam med genvarianten, dette har
trolig sammenheng med den høyere
proteinprosenten. Disse slakta var
 dessuten noe rødere.

Lammesadelen fra de samme
 slaktene ble bedømt for lukt, farge, smak
og tekstur av et smakspanel hos
Matforsk. De konkluderte med at det
ikke var statistisk sikker forskjell mellom
de to gruppene lam for noen av de 19
sensoriske egenskapene de bedømte.

Søyeegenskapene
Det var ingen statistisk sikker effekt på
lammetallet av om søya hadde gen-
varianten. Men tallmessig var det for
søyer med genvarianten 0,13 lavere for

Effekt av genvariant:

- Mer kjøtt og 
mindre fett

Tabell 1. Effekt av genvariant på lammas produksjonsegenskaper sammenliknet
med lam der både lam og søye er uten genvarianten.  Alle fedrene til lamma
var uten genvarianten.
Produksjonsegenskaper Søye med genvarianten i enkel dose

Lam uten genvarianten Lam med genvariant
Arvet bare fra mora

Fødselsvekt, kg -0,199 -0,016
Vårvekt, kg -0,752 -0,145
Høstvekt, kg -0,835 -0,360
Slakteklasse, kl -0,13 1,19
Slaktevekt, kg -0,571 0,280
Fettgruppe, gruppe 0,02 -0,85
Slakteverdi, kroner -17,43 22,68
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totalfødte og 0,14 lavere for levende-
fødte. Heller ikke for lammingsvansker
var det statistisk sikker effekt av dette
genet, men 76,3 % av søyene uten
 genvarianten klarte seg uten hjelp
mens det tilsvarende tallet for søyer
med genvarianten var 66,3 %.

Søyenes mjølkeevne ble ikke målt
direkte. Tre kvart kg lettere vårvekt
peker i retning av at den kan være
 dårligere for søyer med genvarianten.
Siden genet gir mindre  fettavleiring
hos lam er det rimelig å tro at disse
søyene kan ha mindre fettreserver ved
lamming, og dermed ikke kan mjølke
like mye av holdet som andre søyer.

Det ser ut til at søyas genvariant
ikke påvirker andel lam som er død-
født eller som tapes fram til høsten.
Det ser heller ikke ut til at gen-
varianten endrer frekvensen av antall
kopplam/tatt fra/lagt under. Ofte er det
andre forhold enn søyas morevne som
påvirker slike valg (antall levendefødte
lam hos andre søyer i besetningen).
Små effekter vil derfor være vanskelige
å påvise.

Foreløpig konklusjon
Genvarianten i enkel dose har en
 gunstig effekt på slaktelam ved å gi
høyere vårvekt, slakteklasse og slakte-

verdi og lavere fettgruppe. Eventuelle
negative effekter av at søyer har
 genvarianten i enkel dose, med unntak
av vårvekt, er ikke statistisk sikre.
Produktegenskapene var bedre eller
like gode for lamma med genvarianten.

Vi mangler kunnskap om virkning
av genvarianten i dobbel dose, både for
søyer og lam. Forsøksåret vi er inne i
nå vil gi oss kunnskap om effekt av
genvarianten i dobbel dose på lamma,
ettersom alle værene som ble brukt sist
høst hadde den. Prosjektet vil beklage-
ligvis gi lite data for søyer med
 genvarianten i dobbel dose, fordi vi har
funnet få slike søyer.

Tekst og bilder: Inger Anne Boman
inger-anne.boman@nsg.no

Faktaboks:
I fjor ble det startet et treårig
 prosjekt med tittelen «Er
 mutasjonen som gir mye kjøtt og
lite fett verdifull for den norske
sauenæringa?». Prosjektet er et
samarbeid mellom Norsk Sau og
Geit, Fagsenteret for kjøtt og
Universitetet for miljø- og
 biovitenskap. Norges Forsknings -
råd støtter prosjektet økonomisk.
Inger Anne Boman er prosjekt -
leder.

Prosjektet er avhengig av velvillige produsenter. Her er Ola Nafstad (Animalia) og Thor
Blichfeldt (NSG) på besøk hos Berit og Bjørn-Arne Skoglund i oppstarten av feltforsøket.
Ringleder Hermod Haugen (med ryggen til) ledet omvisningen fra gård til gård.

En av Finn Hugo Dahls kjøttfulle søyer som ble plukket ut til å delta i feltforsøket.

Lamminga er en hektisk tid, men ekstra -
arbeidet ble stort sett tatt med godt humør.
Her er Finn Hugo Dahl med to forsøkslam,
de har et rundt øremerke ekstra for å være
lette å kjenne igjen.
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Avl for helse og velferd. Velg avlssøyer som har gitt livskraftige og friske avkom, og påsett-
lam som selv var kvikke ved fødselen. (Foto: Grethe Ringdal)

Dyrevelferd hos sau:

- Kurstilbud til 
inspirasjon og nytte 
Fra begynnelsen av 2008 vil
 kurset Dyrevelferd hos sau være
tilgjengelig. Kurset som er laget
av Helsetjenesten for sau, på
oppdrag fra NSG, vil tilfredsstille
myndighetenes krav til
 dokumentasjon av kompetanse
for saueprodusenter.

Kurset Dyrevelferd hos sau vil være en
gylden mulighet til faglig påfyll og
refleksjon over egen drift i møte og
 diskusjon med andre produsenter.

Hvorfor kurs om sauens vel-
ferd?
I husdyrnæringenes handlingsplaner
for dyrevelferd er kompetanseopp   -
bygging ett av flere viktige mål.
Samtidig er det voksende interesse for
temaet dyrevelferd blant forbrukere, og
det er i økende grad kommet på den

politiske dagsorden og i medias
 søkelys. At alle aktører i sauenæringa
har kompetanse når det gjelder dyre-
velferd og dyrehelse er viktig. Det
 gjelder både for den enkelte saue-
produsents driftsresultater, og i
 markedsføringen av norsk sauehold og
norsk matproduksjon som en næring
med høy etisk standard.

Krav om kompetanse fra 
1. januar 2010
Samfunnets interesser og forventninger
gjenspeiles  blant annet i
Stortingsmelding nr. 12 (2002-
2003) Om dyrehold og dyrevel-
ferd. Meldingen slo fast at
kompetansen hos norske hus-
dyrholdere generelt er god,
men at det er ønskelig med et
formelt krav om kompetanse
innen dyrehold og dyrevelferd.
For småfeprodusenter kom dette kravet

i Forskrift om velferd for småfe (2005).
Denne forskriften har blant annet
bestemmelser om at dyreeier eller
annen med ansvar for dyra skal kunne
dokumentere kunnskap om dyras
mentale og fysiologiske behov. Med
andre ord: kunnskap om hva som er
viktig for å sikre dyra god helse og vel-
ferd. For småfeprodusenter gjelder
dette kravet fra 1. januar 2010.

Næringa fikk ansvaret
Landbruksdepartementet ba gjennom

stortingsmel-
dingen husdyr-
næringa selv
sette i gang
arbeidet med å
tilby
 kompetanse -
givende opp -
læring. Hus -

dyrnæringene (storfe, svin, sau, geit,
pelsdyr og fjørfe) opprettet derfor
Felles gruppa for  kompetansebevis –
dyrevelferd. Gruppa har blitt enig om
en felles modell for gjennomføring av
kursene. Modellen består av et felles
introduksjonskurs til dyre velferd og
etikk, spesielle kurs for hver av husdyr-
produksjonene og en besetnings-
gjennomgang med fokus på  dyre -
velferd. Det er Mattilsynet som
 forvalter regelverket på dette området,
og gruppa har derfor hatt nær kontakt
dit for å være sikker på at planlagte
kurs vil tilfredsstille myndighetenes
krav.

Mer informasjon om kompetanse-
kravet og kurstilbudene for de ulike
husdyrproduksjonene finnes også på
nettsiden www.husdyrvelferd.no

Hvem er kurset for?
Alle interesserte kan selvfølgelig ta
 kurset, og vi håper og tror at alle i
sauenæringa vil ha utbytte av det. Ikke
minst er det en god mulighet til å
 diskutere sau med andre produsenter! 

«Kravet om dokumenta-
sjon av kompetanse
 gjelder først fra 2010,
men tida går fort, 
så ta dette med i
 planleggingen av
 vinterens aktiviteter!»
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Kurset Dyrevelferd hos sau er
laget av Helsetjenesten for sau
i samarbeid med NSG, Nortura
og Kjøttbransjens landsfor-
bund. Kurset skal fortrinnsvis
gjennomføres som studiering i
samarbeid med Bygdefolkets
studieforbund, men kan også
gjennomføres som helge -
samlinger eller liknende. 

Kursopplegget vil bli prøvekjørt i
noen få studieringer i høst, og etter
eventuelle justeringer blir det til-
gjengelig for alle i begynnelsen av
2008.

Studieringen vil bestå av 5 møter
på ca. 3 timer. En gjennomgang av
egen besetning, med spesielt fokus
på dyrevelferd, gjennomføres også
før siste møte. 

Møte 1: Dyrevelferd i husdyr-
holdet – introduksjon i dyre-
velferd og etikk
• Denne delen vil være lik for alle
husdyrproduksjonene. Produsenter
med mer enn én husdyrproduksjon
trenger bare å ta denne delen én
gang.
• Det er laget en DVD med  veileder

som danner grunnlaget for dette
møtet.

I tillegg er det laget et studiehefte
Dyrevelferd i husdyrholdet - intro-
duksjon i dyrevelferd og etikk, som
kan lastes ned fra 
www.husdyrvelferd.no 

Møte 2–5: Dyrevelferd hos sau
• På disse møtene er sauen i fokus.

Temaer er blant annet atferd,
fôring og helse og håndtering av
sjuke og skadde dyr.
Gjennomgangen av egen beset-
ning vil være en viktig del av
grunnlaget for den siste kurskvel-
den.

• Kursmateriell vil inngå i boka
Helse og velferd hos sau som kom-
mer ut på Landbruksforlaget i
januar 2008.

Hovedtemaer som inngår i
kurset:
• Dyrevelferd og etikk i saueholdet
• Sauens atferd
• Lover og forskrifter med betyd-

ning for helse og velferd hos sau
• Krav til husdyrrom
• Brann og ulykker i sauefjøs
• Krav til drikkevann og fôr
• Dyrevelferd på beite
• Håndtering og transport av sau
• Avl for helse og velferd
• Håndtering av sjuke og skadde dyr
• Fødsel og fødselshjelp

Dyrevelferd i saueholdet. Friske dyr som
trives gjør også produsentens hverdag trive-
ligere. (Foto: Grethe Ringdal)

Når det gjelder de formelle kravene
til dokumentasjon av kompetanse, så
gjelder det alle som driver næringsmes-
sig sauehold. Mange har allerede mye
kunnskap og lang erfaring med sau og
sauehold. Men nå er altså kravet at
man skal kunne dokumentere denne
kompetansen. Det kan være gjennom
dokumentasjon av tidligere gjennom-
ført opplæring/utdanning, ved å
gjennomføre dette kurset eller
gjennom annen opplæring som til-
fredsstiller kompetansekravet. Det er
Mattilsynet som forvalter Forskrift om
velferd for småfe, og som dermed skal
vurdere om den enkelte produsents
kompetanse og dokumentasjon er
 tilstrekkelig i henhold til forskriften.
Mattilsynet har vurdert det slik at
 følgende husdyrholdere allerede til-
fredsstiller kravet om dokumentert
kompetanse: «Personer med veterinær-
faglig utdannelse eller høyskole/
universitetsutdannelse innen hold,
 velferd, fôring og stell av aktuell  dyreart,
samt personer som i løpet av de siste 10
år har gjennomført videregående utdan-
ning innen hold og stell av aktuell art».
Andre produsenter må skaffe seg, og
kunne dokumentere, utfyllende
 kompetanse.

Av Lisbeth Hektoen 
(Helsetjenesten for sau) 

Arne Flatebø (NSG)

Studiering med 
besetningsgjennomgang
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Moste og Gjestbudåsen sankelag
er en av mange studieringer som
har blitt til etter at studieheftet
«2 på kroken» ble lansert sist
høst. Faglig saueprat, sammen
med mulighet for en sosial
sammenkomst, er gode grunner
til å sette av fire kvelder for å
delta i studiering med «2 på
 kroken».

I samarbeid med Norsk Sau og Geit og
Nortura har Sauekontrollen laget
 studieheftet «2 på kroken». Ingen
annen produksjon er så

mangfoldig som saueholdet. «2 på
 kroken» har blitt til med utgangspunkt
i at alle vil ha nytte av å bli flinkere til å
analysere egen drift, finne forbedrings-
områder og sette seg mål. Moste og
Gjestbudåsen sankelag i Ringsaker
hadde sitt tredje møte en fredagskveld i
slutten av juni, hvor tema var sommer-
beite.

Stor oppslutning i sankelaget
Ringsaker Sau og Geit er ett av lokal  -
lagene som har vært mest aktive i å ta i
bruk det nye studieheftet. Øystein
Havrevoll leder studieringen til Moste

og Gjestbudåsen
 sankelag, som årlig
slipper rundt 2 000
sau på beite. Han
mener at «2 på
 kroken» er en ene -
stående mulighet til
å være med på en
sosial og faglig
saueprat. Utbyttet
av å være med i
ring blir bedre for
alle  dersom med-
lemmer blir med
på dette opp-  
legget.
Oppslutningen
fra sankelaget har
vært god, og det
stiller gjerne opp
flere fra samme
familie på
møtene. 
Denne kvelden
var 12 medlem-
mer til stede,
og det var god
stemning i
hytta hvor vi
hadde søkt
 tilflukt fra
knotten som
herjet uten-
for.

Diskusjon og utveksling av
 erfaringer
Studieheftet er ingen lærebok, men det
setter fokus på viktige sider ved pro-
duksjonen og oppfordrer til diskusjon
rundt temaene. Øystein innledet med å
ta opp tråden fra forrige møte som tok
for seg vårbeite. God kvalitet på vår -
beite er nøkkelen til en god
sommer(tilvekst), så innholdet fra
 forrige møte gled naturlig over til
 kveldens tema. Teoridelen til kapittelet
ble diskutert. Det viste seg å være ulike
tanker og erfaringer i gruppa på det
med beiteplanlegging om våren og
sommeren. Alle i gruppa var aktivt
med i diskusjonen, og dermed var
grunnlaget lagt for at det ble et lærerikt
møte for alle deltakerne.

Studieheftet er bygd opp med en
teoridel som avsluttes med oppgaver.
Under diskusjonen rundt innholdet i
teoridelen, ble oppgavene tatt opp i
plenum. Oppgavene dreier seg mye om
å bli bevisst på egne resultater og finne
forbedringsområder. Ved å diskutere
oppgavene eller andre utfordringer i
produksjonen med andre i gruppa, får
man ny kunnskap og idéer om hvor-
dan man kan forbedre egne resultater.
Fettrekk er et problem hos enkelte nå
som markedet er ute etter magrere
lam. Hvordan skal man løse dette?
Med fast sanketidspunkt må man kan-
skje begynne i den andre enden med å
utsette lammingstidspunktet? Kanskje
de største lamma ikke bør sendes til
fjells i det hele tatt? Slike utvekslinger
var det mye av gjennom møtet, og det
setter tankene i sving. 

Å registrere vårvekter er ikke obliga-
torisk i Sauekontrollen, men er både et
viktig og interessant produksjonsmål.
Med utgangspunkt i vår- og høstvekt
beregnes tilvekst på sommerbeite som
blant annet vil komme ut på årsut-
skriften til medlemmer av
Sauekontrollen. Ved å veie samtidig
med sortering før utslipp er det lite

Faglig og sosialt møte
med «2 på kroken»
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ekstraarbeid med tanke på nytteverdi-
en du får igjen ved å ha bedre kontroll
på tilvekst gjennom sesongen. Tilvekst
på sommerbeite varierer mye mellom
besetninger i Sauekontrollen, og bare
innen studieringen til dette sankelaget
var det 50 g/dag forskjell mellom beste
og dårligste sommertilvekst i 2006.

Fleksibelt studieopplegg
Alle fire tema i heftet er viktige, men
det er opptil hver studiering å velge om
de ønsker å vektlegge deler av heftet
som er mer aktuelle for deltakerne enn
andre. Det å slakte til økonomisk rett
tidspunkt, sammen med vårbeite og
produksjonsplanlegging, er tre sentrale
tema som denne studieringen har lagt
mest vekt på.  Opplegget er dessuten
tilrettelagt for mye diskusjon. Da
 kommer gjerne andre aktuelle tema
opp selv om det kanskje ikke direkte
står om disse i heftet. Det kan derfor
være lurt å utnevne en leder i gruppa
som holder diskusjonen litt i tømmene
og som er ordstyrer. Til hvert kapittel
er det også forslag til tilleggslitteratur,
der man kan finne mer informasjon
om de ulike temaene.

Trosset knotten
Den beste måten å lære mer om beite -
kvalitet, er å se et beite med egne øyne.
Etter en god kaffepause la gruppa der-
for ut på tur inn i skogen, til tross for
hauger med knott surrende rundt

hodet. Kveet utenfor hytta ble bygd
rundt 1980, og det ble satt inn vekt tid-
lig på 90-tallet. Dermed ble det lett å få
registrert vekter samtidig med sorte-
ring og sanking. Sauen ble sleppt den
29. mai i år på dette beitet, noe som er
tidligere enn i fjor. Beiteområdet til
sankelaget har ikke så store høyde  for-
skjeller, men ligger på omtrent 550 til
950 m.o.h. Beitet inneholder likevel
områder med ulik vegetasjon, og
 deltakerne tok seg derfor en runde for
å vurdere beitekvaliteten i ulike vege -
tasjonsområder. Blåbærgranskog
 dominerer størstedelen av beitet, og
smylegresset som vokser under lyngen
er viktig for beitekvaliteten og for
sauen. Øystein, sammen med andre i
gruppa, bidro med kunnskap om de
ulike beiteplantene, og hvilken nytte de
har som fôr til sauen. 

Tilsyn er en viktig del av sommer-
beitet, uansett hva slags tilstand beitet
er i. Gode rutiner for å se etter sauen
er det viktigste tiltaket som gjøres
etter at de er sluppet på beite.
Sankelaget på Moste og Gjestbudåsen
er gode på  tilsyn og har en ordning
hvor det  stadig er medlemmer i
utmarka for å se til sauene.
Beregninger presentert i  studie  heftet
viser at et tapt lam på vårbeite koster
1 176 kr. Når man legger til kostnader
som er knyttet til flytting og ivareta-
kelse på sommerbeite, er det tydelig at
man vil få igjen for god oppfølging av

dyra på beite for å hindre at lam går
tapt.

Fjerde og siste møte i studieringen
er planlagt i oktober og vil handle om
slaktekvalitet og økonomi. Da blir det
nok ivrige diskusjoner rundt årets
 slaktesesong og klassifiseringsresultater,
og utveksling av erfaringer og kunn-
skap om hvordan man kan møte nye
krav fra forbrukerne om magrere og
jevnere lammeslakt. 

Hvordan komme i gang?
«2 på kroken» er et tilbud til alle saue-
produsenter, og man trenger ikke være
medlem av Sauekontrollen. Notater fra
egen besetning er utgangspunkt for
diskusjonene. Som medlemmer av
Sauekontrollen har deltakerne utbytte
av å ta med sentrale lister. Tall fra års-
utskriften og helseutskriften er særlig
aktuelle gjennom hele heftet. 

Studieheftet er godkjent gjennom
Bygdefolkets Studieforbund (BSF) og
er berettiget tilskudd etter regler satt av
BSF. Prisen er kr 100,- per hefte pluss
portoutgifter og kan bestilles fra
Animalia enten ved e-post til
 brukerstotte@animalia.no, eller telefon
22 09 24 40. Heftet kan også bestilles
gjennom BSF. 

Tekst og foto: Stine Løvik,
Sauekontrollen 

stine.lovik@animalia.no

Deltakerne i studieringen til Moste og Gjestbudåsen sankelag sitter ikke bare innendørs på
møtene. Rikelige mengder knottmiddel måtte til for å bli bedre kjent med sommerbeitet.
Sauen ville gjerne også ha et ord med i laget.

Blåbærgranskog med smyle er et fint beite
for sauen. I studieheftet «2 på kroken» får
du presentert en del enkle metoder for å
vurdere kvaliteten på sommerbeite.
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Søndag 12. august rullet en stor
dyretransport ut av Kvinesdal
med 200 kårede, norske værlam
om bord. Dyra skal hjelpe småfe-
næringen i Romania på fote
igjen etter at mesteparten av det
landbruksfaglige miljøet brøt
sammen i forbindelse med
 revolusjonen i 1989.

Værlammene, som er levert fra et 60-
talls sauebønder i Rogaland og
Agderfylkene, ble etter reisen på 250
mil fordelt på sauebønder i de to
 fylkene Salaj og Satu Mare i Transyl -
vania nordvest i Romania. Alle
 værlammene er sønner av norske
 eliteværer og ble kåret av avlsrådets
folk før avreise. De rumenske bøndene
har betalt 300 euro, eller rundt 2.500
norske kroner pr. dyr, men da er både
sykdomskontroll, veterinærattester og
transport inkludert. 

Hjelpetiltak 
Forsendelsen av norske avlsdyr er et
hjelpetiltak under navnet «Agri-
Romania». Tiltaket ble etablert av en
gruppe enkeltpersoner i Vest-Agder i
sommer, i forlengelsen av et tidligere
norsk hjelpeprosjekt overfor land-
bruksnæringen i Romania, der norske
myndigheter over år har bidratt med
rundt 400.000 kroner. 

Årelangt engasjement
Det hele startet som en vennskaps  -
avtale i 1990 mellom Kvinesdal og
Hægebostad kommuner i Vest-Agder
og den rumenske byen Zalau rett etter
revolusjonen og diktaturets fall.
Utvekslingen omfattet alt fra kultur og
teknisk infrastruktur til demokratise-
ringsprosesser og generell samfunns-
bygging. 

Senere kom landbruket inn i bildet.
I regi av såkalte «Interkommunal
Romania Komité» har rumenske
 bønder fått starthjelp til å organisere

seg etter den norske samvirkemodellen.
Da Nortura-slakteriet i Granvin ble
lagt ned for et par år siden, fikk rume-
nerne tilbud om rimelig overtakelse av
småfeslaktelinja. I forbindelse med at
denne skulle monteres i nytt slakteri,
kom spørsmål som driftsgrunnlag,
kjøttkvalitet og dyreavl på bordet. 

Gjenoppbygging
- Det tidligere landbruksprosjektet er
nå avsluttet, men vi har som mål å
skaffe nye prosjektmidler og fortsette
hjelpen til Romania, sier Terje
Findland i Kvinesdal. Han har fungert
som pådriver og koordinator i nevnte
hjelpeprosjekter i en årrekke, og leder
også den uformelle prosjektforleng-
elsen «Agri-Romania».

- Hele det rumenske samfunnet ble
satt kraftig tilbake i forbindelse med
revolusjonen. Selv om det snart har
gått 20 år, mangler landet fortsatt
 organisering av husdyravl, kjøttpro-
duksjon, videreforedling og salgs -
apparat. Det er et omfattende og
 møysommelig arbeid som skal til for å

Håndsrekning til
rumenske kolleger

TIL ROMANIA: To nykårede norske værlam fra Jæren er klar for avreise til Romania
der de skal bidra med sine gener i arbeidet med å gjenoppbygge rumenske småfebeset-
ninger. Fra venstre ses Ståle Fjermestad som skal frakte dyra den første etappen, leder av
NSGs avlsråd, Bjørn Høyland og sauebonde Ordin Fjermestad i Time. 
(Foto: Greta Ravndal)

bygge opp alt dette igjen. Anskaffelsen
av gode værlam er bare starten på en
prosess for rumenske bønder med å
gjenoppbygge gode sauebesetninger
med tanke både på kjøtt- og ullkvalitet,
sier Findland.

Faglig oppfølging
Både Nortura og NSG sitt avlsråd har
vært inne i bildet i forbindelse med
forsendelsen av de 200 avlsværene,
men ingen av organisasjonene har
foreløpig noen formell rolle i hjelpe -
tiltaket i Romania. Kontakten har opp-
stått via bekjentskaper og personlig
engasjement. 

Intensjonen er imidlertid å følge
opp på den faglige siden, og avlsrådets
leder Bjørn Høyland deltok blant
annet i en ukes informasjons- og
 motivasjonsprogram sammen med
rumenske myndigheter og sauebønder
i forlengelsen av overleveringen av
lammene midt i august.

Anne-Cath. Grimstad
catgrim@online.no



HEROS STÅLHALL.
5 x 6 m. 3 m. vegg/dør.

90 kub.m, med lysgavler. Lager, dyr,

leskur, garasjer, o.a.

Fra kr. 28.000,-  + mva.

Alle priser eks frakt og moms.

Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

Vil du vite mere, kontakt oss for brosjyrer

eller besøk våre hjemmesider.

1480 Slattum
tel. 67 07 31 00, fax  67 07 73 07

epost: smaafe@online.no

websider: www.smaafe.no

NOVA

Ledende hengema-

skin fra Lister

England.

Enestående kvalitet.

NOVA komplett:

Kr. 8.100,-

LISTER NEXUS

3 speed 

for erfarne klippere.

Leveres med fleksibel 

drivkabel 

kr 11.500,-

eller faste drev:

Kr 13.700,- 

VIKTOR multiforer til alle for-

slag for 15 sau kr. 2950.-

KRONE 190 cm, 5 delt, til hest

og  storfe, 10 åpninger. kr. 4500,-
ORION SAUERINGER
24 skrå-åpning eller 

27 rett-åpning:kr. 1500,- 

TITAN-serien består av rimelige

rammer og foringsutstyr.

Rammene koples lett sammen

med et låsestag. 150 cm- 

kr 250,- også i  120 og 100 cm.

CANVAS lehus for sau, kyr

og hester. Stålramme .

Vanntett lerretstoff.

6 x 3 m med 2 åpninger 

2 x 2 m. Enkelt oppsett.

Kr. 5800,- + mva

ROYAL  STÅLHALLER

5 x 6 m eller lengre til

helårsbruk som lager, enkel

dyrebolig, leskur garasje,

verksted. Kr. 19.500 + mva

VALHALL STALLHUS ELLER FJØS
er 9 m bredt og 30 m langt. Isolert. Det leveres enten med 15 bokser og

utstyrsrom, eller med 20 bokser med gjennomgående gang. Boksene er

utstyrt med drenerende matter over riller og kum, slik at renhold og strøbruk

er et minimum. Pris gis ferdig oppsatt komplett over grunnmur/kum.

Se våre hjemmesider.

STALLELEMENTER.220 cm høye i

varmgalvanisert stål, bredde etter

ønske. Skyvedør med seksjonsåpning i

døren hengslet i nedkant. Leveres med

eller uten treverk. Meget konkurranse-

dyktige priser.

BOLERO SELVDRENERENDE MATTER

30 mm til underlag i staller og dyreboli-

ger. Urin går rett igjennom, og mattene

gir et tørt mykt og fjærende underlag.

Sparer strø og holder maksimal renslig-

het. Uhyre sterke.

SILVA PERMANENTE ELEKTRISKE

GJERDER for alle slags beitedyr er

effektive og meget kostnadseffektive.

5 tråders 125 cm holder rovdyr ute.

Vi prosjekterer gjerdet for deg (gratis),

eller gir veiledning.

LIVESTOK flyttbart 50 m 

komplett el-gjerde. Høyde 90/105

cm kr. 875,- / 950,- + mva

Med sine innebakte 

avstivnings-spiler er Livestok det 

beste flyttbare el-gjerdet på 

markedet.

SAUESANKERKIKKERT 

8-20x50  zoom. kr. 1000,-

OSTER SHEARMASTER
for sau   Kr. 2300,-

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

TITAN REGULERBAR LAMMEPORT gir adgang til kraftfor for vårlam og ikke

slaktemodne høstlam på en rimelig måte uten stress. Den  gir selektiv inn-

gang av lam eller blålam. Regulerbar avstand mellom sylindrene. kr. 665,-

TITAN HOPPER kraftforhekk, tar en sekk kraftfôr. Reg.bar nedfall. kr. 1200,-

til forganger,  fôrhekker, binger  o.l.

Fleksible, til mange slags bruk.  

150 cm - kr. 480,-   100 cm - kr. 450,-

BINGO FORRAMMER
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Økologisk sauebonde Anders
Braanaas på Ytre Åsen i Førde
kommune mener alle bruk egner
seg for økologisk drift, men at
dagens tilskuddsordninger
 favoriserer stordrift. – Jeg driver
økologisk fordi det er miljø -
vennlig, bærekraftig og
 agronomisk utfordrende.

Gården Ytre Åsen består av innmark på
154 mål som nærmest kaster seg ned-
over lia i retning Jølstra-elva. Enda
brattere er det på oppsiden av gården,
hvor Braanaas har fjellbeite for i alt 100
vinterfôrede sau med lam. 

– Med denne type gård er det
 nytteløst å hive seg på effektivitets -
karusellen. På en så tungvint drevet
gård ville jeg aldri ha klart å konkur-
rere med storgårder andre steder i
 landet, sier vestlandsbonden. 

Opprinnelig fra Hamar overtok han
morsgården i 1980. I 1995 ble driften
lagt om fra konvensjonell til økologisk.

– Jeg mener at det er mindre
arbeidskrevende for en typisk vest-
landsgård som denne å drive økologisk,
sier Braanaas, mens vi rusler opp de
bratte beitene som omkranser vånings-
hus og driftsbygning.

– Skulle jeg ha gjødslet for å få mer
avling i bakkene, ville det krevd mer
arbeid, utgifter til gjødsel samt tyngre

kjøring med traktor. For meg har det
vært mer lønnsomt å leie jord og beite
enn å presse avlingene opp, forteller
Braanaas.

I dag leier han i alt 40 mål med
 tilleggs jord.

Lett mekanisering
Nettopp det å i størst mulig grad
unngå kjøring på enga for ikke å
 ødelegge strukturen i jorda, er ifølge
Braanaas en nøkkelfaktor for å lykkes
med økologisk drift.

– All kjøring er av det onde, og store
traktorer er ikke forenlig med økolo-
gisk drift, fastslår han.

Traktoren på Ytre Åsen veier derfor
kun to tonn. Braanaas er dessuten

Økologisk overbevist 

Anders Braanaas mener økologisk drift på en bratt og tungt drevet vestlandsgård som Ytre
Åsen er mindre arbeidskrevende enn konvensjonell drift. (Foto: Privat, Anders Braanaas)

Anders Braanaas har valgt å ikke pløye
jorda fordi landskapet er for bratt og
arbeidskrevende. – Noe høymole har jeg,
men det er ikke noe stort problem, sier
han. (Foto: Liv Røhnebæk Bjergene)
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svært nøye med at det som må fraktes
med traktor skal veie minst mulig.

– Vi frakter så lite vann som mulig –
det vil si at vi velger å bruke tørr gjød-
sel framfor våt, at vi kjører inn tørt høy
framfor vått. Dessuten bruker vi faste
veier for ikke å ødelegge jordstrukturen
flere steder enn nødvendig.

Selv om traktoren på Ytre Åsen er
mindre og lettere enn flertallet av land-
bruks-Norges traktorkolleger, er ikke
nødvendigvis mindre og lettere utstyr
rimeligere.

– Nei, tvert imot. Lettere utstyr er
dyrere enn det tunge – trolig fordi det
er mindre i bruk. Dermed er det også
sjelden «kampanjetilbud» på slikt
utstyr, sier Braanaas.

Gjødsler om høsten
Uten bruk av kunstgjødsel er gjødselen
fra sauen dyrebar.

– I sauenæringa er det lite næring
som blir tatt vekk fra gården. Hvis en
tar vare på gjødsel fra sauen, kommer
en langt, mener han.

Nok til å kunne gjødsle både slåtte-
mark og beite har han imidlertid ikke. 

– Jeg prioriterer derfor å gjødsle
slåttearealet, og kompenserer mindre
avling på beitet med mer areal.  

En Gafner tørrgjødselspreder har
gjort det enklere å spre fast gjødsel i
enga. Og i motsetning til mange
 gjødsler bonden på Ytre Åsen om
 høsten. Han søker derfor hvert år om
dispensasjon for å gjødsle etter 1.
 september.

– Jeg har god erfaring med å gjødsle
om høsten – vel og merke før frosten
kommer. Det viktigste prinsippet i

økologisk landbruk er å gjødsle jorda,
ikke plantene. I naturen er det innrettet
slik at plantene dør om høsten og slik
tilfører jorda naturlig gjødsel. Og mens
det å gjødsle om våren kan være
 problematisk ved for eksempel tørke
og fører til gjødselklumper i fôret, så
fører gjødsling om høsten til at alt er
forsvunnet ned i jordsmonnet til våren,
forteller han.

Ikke plog
Jorda på Ytre Åsen blir ikke pløyd. 

– Til det er landskapet for bratt, og
det ville krevd for mye arbeidsinnsats
og energi å pløye. 

I stedet sår Braanaas kløver og rai-
gras i gammel eng. 

– Kløveren er en forutsetning for å
lykkes med økologisk sauehold, sier
Braanaas entusiastisk, og peker på
 fyldige, bugnende rødkløvere som
sommeren igjennom samler nitrogen.
Kløveren blir sådd før 1. august.

– Jeg sår når gresset er svakt, slik at
det ikke utkonkurrerer kløveren.
Dessuten må det fuktighet til, slik at
spirene ikke tørker ut. Sauene hjelper
dessuten til med å tråkke frøet ned i
jorda.

Uten pløying kommer det noe ugras
som høymole inn i enga, men Braanaas
mener at det ikke er noe stort problem.

– Som sagt: arbeidsinnsatsen og
energien med å pløye i et så bratt land-
skap ville vært for stor. Det svarer seg
ikke.

Beitestrategi med slankekur
God jordstruktur, lett mekanisering,
kløver og god utnytting av sauegjødsel

har ifølge Braanaas gitt overraskende
godt vårbeite.

– Ja, kløveren har slått til. Den fri-
gjør nitrogen. Dette, sammen med god
jordstruktur som gir bedre jordtempe-
ratur, fører til god vekst på beitene om
våren, mener han.

Men selv om innmarka på Ytre Åsen
gir glimrende vårbeite, er Braanaas
opptatt av å tilpasse antall dyr til hvor
mye beitet tåler. 

– For hard vårbeiting kan gi opptil
50 prosent redusert avling. Derfor er
det særs viktig å ikke presse beitet for
hardt ved økologisk drift.

Fjellbeitet på Ytre Åsen er av
 middels god kvalitet og høster tidlig.
Braanaas løser knapphet på beite ved 
å sanke sauene så tidlig som 1.
 september. Da blir lam og sau skilt.

– Så tidlig er de fleste lammene ikke
store nok til å kunne slaktes. De slippes
derfor på innmark fram til slaktetid.
Til de voksne sauene har jeg i stedet
gjerdet inn 400 mål med utmark, hvor
de beiter fram til september/oktober.
Ved denne «slankekuren» om høsten
oppnår jeg to ting: Jeg sparer det beste
beitet til lammene, og jeg får ikke riktig
så mange trillingfødsler til våren, sier
Braanaas, som forklarer at tre lam per
søye ikke er noe ønske.

– Nei, trillinger gir ekstrajobb i
 lamminga og gjør søyene mer utsatt
for jurbetennelse. 

På Ytre Åsen er morsauen spælsau.
Lammene som slaktes er imidlertid en
blanding av spælsau og texel.

– Jeg får styggere sau, men bedre

Lett utstyr som ikke ødelegger strukturen i jorda er ifølge Braanaas viktig for å lykkes 
med økologisk drift. Traktoren på Ytre Åsen veier derfor bare to tonn. (Foto: Privat, Anders
Braanaas)

– Kløveren er en forutsetning for å lykkes
med økologisk sauehold, mener Anders
Braanaas. (Foto: Liv Røhnebæk Bjergene)

Fortsetter neste side.
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Landbruks- og matdepartementet
avviser at dagens tilskuddsord-
ning for økologisk landbruk
bidrar til en bevisst strukturen-
dring, og viser til at de struktur-
politiske føringene fra regjering-
ens side ligger i de ordinære
 tilskuddene som samtlige til-
skudds berettigede bønder mottar.

– Tilskuddene som gis til økologisk
drift kommer i tillegg til de ordinære
tilskuddene og er en kompensasjon
for den merkostnad bonden har ved
å drive økologisk. Tillegget produ-
sentene får for å drive økologisk er
proporsjonalt med driftsomfang
fordi merkostnadene med å drive
økologisk i stor grad sammenfaller
med driftsomfanget, sier senior-
rådgiver i Landbruks- og matdepar-
tementets (LMDs) landbrukspolitis-
ke avdeling, Kristin Orlund. 

Ifølge Orlund er de økonomiske
ulempene knyttet til liten eller
 moderat drift først og fremst knyttet
til bygningsmasse og behov for
mekanisering.

– Strukturpolitikken tas med
andre ord hånd om i de tilskudds-
ordningene som alle foretak er
 mottagere av, og vi har ingen egen
strukturpolitikk for økologiske
 produsenter, sier Orlund.

Hun understreker at regjeringen
legger stor vekt på å legge til rette for
at det skal være økonomisk lønn-
somt også å drifte små enheter.

– Familiebruk og mindre bruk er
viktige for fortsatt levende bygder og
aktivt jordbruk over hele landet.
Både strukturprofilen og distrikts-
profilen, samt minstekrav til
 omsetning og bunnfradrag, ble
 forbedret til fordel for mindre bruk i
inneværende jordbruksavtale, sier
Orlund.

slaktepris, smiler Braanaas, og forklarer
hvordan 40 av 100 sau parres med
spælsauvær, mens de resterende 60
krysses med texel.

Gamle tradisjoner
Mens store deler av landbruks-Norge 
– ikke minst på Vestlandet – preges av
gjengroing, er gården til Braanaas et
praktfullt unntak. Her pleies kultur-
landskapet ved slått og beiting, hus helt
tilbake til 1700-tallet er restaurert og
vedlikeholdt – likedan gamle stein -
gjerder og murer. Selv trærne rundt
Ytre Åsen styves på gammelt vis – både
fordi bladverket fra trærne i dag som
før er et tilskudd i fôret, men også for å
holde det særegne kulturlandskapet i
hevd. Men det krever sin mann.

– Arbeidet er tungt. Jeg slår med
slåmaskin og får hjelp av sønnen min
og en nabogutt. Likevel er det slitsomt
arbeid. Kostnader til utstyr som ikke er
så tungt, og som kunne ha lettet
 arbeidet, er dyrt. Alternativet er å se
seg om etter tilleggsjord som er lettere
å drive, og å bruke innmarka som
 beitemark. Men jorda holdes ikke like
godt i hevd ved beiting, den bør slås,
sier Braanaas ettertenksomt. 

Feilslått tilskuddsordning
Braanaas mener økonomien er hoved-
utfordringen for små vestlandsgårder
som hans.

– Ja, økonomien må bedres dersom
bruksnedleggingen skal stanse opp.

Han er kritisk til hvordan de statlige
støtteordningene som staten gir til
økologisk drift er like høye, uavhengig
av om gården er stor eller liten.

– Jeg mener at dagens tilskudds -
ordning favoriserer de store gårdene.
Mens tilskuddsordningene for konven-
sjonell drift har et makstilskudd for å
sikre utjevning mellom større og min-
dre gårder, er tilskuddet på 260 kroner
per sau for økologisk sauehold uav-
hengig av dyretall. 

– Også omlegginstilskuddet er
 uavhengig av antall mål. Dermed gis
det likt tilskudd om en har 1000 mål
eller 50 mål. Jeg ser på dette som en
bevisst strukturendring fra statens side,
der en ønsker å legge ned små bruk
som dette. Det er tragisk dersom
 økologisk landbruk skal bidra til
 ytterligere nedlegging av små bruk,
mener Braanaas. 

Agronomisk utfordrende
Til tross for økonomiske utfordringer
og en gård som fra naturens side

 vanskeliggjør lettvinte løsninger, så
håper og tror Braanaas at flere og flere
bønder etter hvert vil legge om til
 økologisk drift. 

– For en bonde som er agronomisk
interessert, så er det slik en stor og
spennende utfordring å få det til. Får
en dårlig avling, må en lete etter
 grunner til hvorfor det ikke fungerer –
for eksempel kan dårlig drenering være
en årsak. Å drive økologisk er hele
tiden prøving og feiling.

Argumentet om at noen gårder
egner seg for økologisk drift, andre
ikke, er Braanaas ikke enig i.

– Her på Ytre Åsen ville det ha vært
enkelt å argumentere for at jorda er lite
egnet for økologisk drift. Men jeg
mener at alle gårder egner seg. En kan
bare ikke forvente samme avling, og
agronomisk er det mer utfordrende.
Men fra et miljø- og energisynspunkt
burde alle etter min mening drive
 økologisk. For så lenge mennesket ikke
klarer å etterligne naturen, kan vi
 heller ikke overgå den.

Liv Røhnebæk Bjergene

– Ingen strukturendring,
mener LMD

På Ytre Åsen holdes gamle landbruks -
tradisjoner i hevd ved blant annet styving
av trær. De avkuttede tretoppene brukes
som tillegg i fôret. 
(Foto: Liv Røhnebæk Bjergene)



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gjerdemateriell
PRAIRIE JORDBRUKSNETT 
MARKEDSLEDER I NORGE

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

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

Trefil ARBED 
garanterer
kvaliteten! 

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

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

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

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

Har også stort utvalg i spiker.

Piggtråd  
1,70 mm. 
Ruller à 250 m. 

Spør oss, eller våre forhandlere om et
«Gjerdetilbud». Vi leverer i Sør-Norge
m/egne biler. Gunstige fraktavtaler til
resten av landet.
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I Telemark vil geitebøndene
 kvitte seg med CAE, para tuber-
kulose og byllesjuke. Alle skal,
innan utgongen av 2009, skifte ut
buskapane sine med friske og
smittefrie dyr. 

Tone Edland har stått sentralt
i arbeidet med å friskmelde
 geitene i fylket. I år har ho
ansvaret for 246 killingar frå 4
buskapar. Dei folkekjære
 krabatane er oppstalla i to fjøs
på Edland i Vinje.

Telemark satsar 
friskt på geitehelsa

Sau og Geit tok turen til geitekommu-
nen i Telemark for å snakke med Tone
og høyre korleis kjesentralen i Edland
har fungert etter at dei starta opp for
to år sidan. 

- Også i Telemark var geitebøndene
skeptiske til å gå så drastisk til verks
som å slå ut alle geitene og deretter
satsa på unge og friske dyr. Både
arbeidsbyrden og problem med organi-
seringa var nok årsaka til denne
 skep sisen. Dei som gjennomførte opp-
legget i fjor, og som no er i full
 produksjon igjen, er derimot godt
nøgde, seier Tone. – Så langt har pro-
sjektet vårt vore vellukka, føyer ho til.

Alle skal friskmeldast innan
2009
Ein har no jobba i 7 år, gjennom det
landsomfattande «Prosjekt friskare
 geiter», med å utrydde CAE, para -
    tuberkulose og byllesjuke i
 geite populasjonen i Noreg. Målet er at
minst halvparten av alle geitebuska-
pane i landet skal være sanert for desse
sjukdommane innan 2010. Sam -
arbeidsrådet for Helsetjenesten for geit
er styringsgruppe for sanerings prosjek-
tet. I Telemark har Telemark Sau og
Geit, Fylkesmannen i Telemark og
TINE sitt produsentlag i Haukeli aust
gått saman i et prosjekt som har som

Det er god kontakt mellom røktar og dyra.
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mål å friskmelde alle geitebuskapane i
fylket innan utgangen av 2009. Både
Fylkesmannen i Telemark og Vinje
kommune har gitt økonomisk bidrag
til prosjektet, utover dei statlige
 midlane som er løyvd over jordbruks-
avtalen til sjukdomssanering av geit.

Kjesentral innreia på dugnad
«Friskare geiter, kjesentral i Edland»,
som prosjektet her i Telemark er blitt
kalla, starta opp hausten 2005. Det blei
då leigd to gardar i Edland som ikkje
lenger var i drift. Fjøsa vart stelt i stand
på dugnad, og sto klare til å ta imot dei
fyrste kjea ved nyttår 2006. Det fyrste
året var det 4 geitegardar som nytta seg
av dette fellesopplegget for framfôring
av kje - ein fellesstøl og to enkelt  buska-
par. 

Tone seier at noko av utfordringa og
bakgrunnen for at dei meinte det var
behov for ein slik felles oppfôrings-
plass, var at ein i Telemark har fleire
store fellesstølar som var nøydd til å
sanere samtidig, og då ville kje sentra-
len kunne vera med på å gjera dette
mogleg.

- Hausten 2005 var det 5 av i alt 26
geitebuskapar i Telemark som hadde
sanert og som sa seg villige til å selje
overskotskje til prosjektet. Desse kjea
kjem i tillegg til dei som sanerings-
buskapane snappar i eigne buskapar.
Målet var å sikre at alle som sanerte
skulle få nok kje - tilsvarande talet ein
hadde fått godkjent av «Prosjektet
 friskare geiter», fortel Tone.

Avdråtten aukar
Ho seier  at også i Telemark hadde
mange av brukarane ulike motføre-
 stillingar til å gå i gang med sjukdoms-
sanering. 

- Dei som blei med i fjor er likevel
godt nøgde med resultatet, og det ser
heller ikkje ut til at dei har problem
med å fylla mjølkekvota si no fyrste
produksjonsåret etter saneringa, legg
ho til. 

Tone fortel at ein av eigarane som
sanerte i fjor kalkulerte med ein dagleg
gjennomsnittsyting på unggeitene på 2
liter om dagen. Det viste seg at
 avdråtten blei 3,4 liter om dagen på
fyrste kontrollen etter kjeing. 

- Då ser ein kva effekt det har å
kvitte seg med CAE og byllesjuke.
Paratuberkulose har vi ikkje hatt her i
Vinje, sidan alle har vaksinert dei siste
åra, fortel ho.

God fôring av kjea er viktig
For å få til eit slikt resultat på første-
gangskjearane bør nok kjea få god
fôring. Tone fortel at i fjor vog kjea i
gjennomsnitt 45 kg ca. 1. september.
Dei største var godt over 50 kg. Vi kan
legge til at kjeingstida for dei buskap -
ane som hadde kje på oppfôrings -
sentralen i fjor var i januar/februar.

Då Sau og Geit var på besøk no i
sommar, ca. 1. august, hadde fleire av
dei største kjea sett betydeleg juranlegg.
Noko som må seiast å vere uvanleg,
men det har truleg med den relativt
sterke fôringa å gjere. Så her manglar
det tydelegvis ikkje på tilgang på fôr og
godt stell.

Når Tone mottar kjea får dei først 5-
8 dl med råmjølk, deretter er det fri til-
gang på erstatningsmjølk.

- I fjor brukte vi berre SprayFo, men
i år gjekk vi over på syrna Kalvegodt
etter nokre dagar. Det har fungert
greitt det også, seier Tone som fortel at
kjea har vokse ca. 200 gram om dagen.
Tilveksten den fyrste halvdelen i år har
vore meir ujamn enn i fjor, men ho
meinar at det ser lovande ut for resten
av perioden.

Kjea fekk tilgang til kraftfôr då dei
var 1 veke gamle – «Formel kalv» i star-
ten, men etter avvenning er det blitt
gitt «Formel lam», i tillegg til høy. 

- Dagleg fôrrasjon no er fri tilgang
på kraftfôr pluss høy. Dyra har vore på

beite frå først i juni. Det dei tar opp av
næring ute er avgrensa, og må sjåast
meir som supplement til fôret dei får
inne. Men elles er sjølvsagt utelivet
 viktig for trivnaden til dyra, seier
 fôrverten. Ho fortel at kjea et 0,8-1,0
kg kraftfôr om dagen.

Tone seier at dei har hatt lite
 sjukdomsproblem, berre litt hoste. Så
langt i år har berre to kje dauda.

Strengt smittesluseregime
Dei to kjeflokkane som Tone har
ansvaret for blir haldne strengt skilt frå
kvarandre. Det er laga til smittesluser
med klede- og skobyte, dersom ein skal
inn i fjøsa.

- Dette er nødvendig for å sikra best
mogleg at ein ikkje dreg med seg
 smitte frå den eine flokken til den
andre, eller frå anna husdyrmiljø. Det
ville vere svært ergeleg om vi skulle få
inn smitte frå dei sjukdommane det er
sanert for, eller annan alvorleg sjuk-
domssmitte, forklarar Tone.

- Har de forsikra buskapane, slik at
ein tryggjer økonomien for dei som
 sanerer i tilfelle at noko har svikta og ein
ikkje har klart å kvitte seg med dei
 sjukdommane ein har sanert for?

- Nei, dette er ikkje blitt gjort, men
hadde sikkert vore fornuftig å gjere. Et
nytt sjukdomsutbrot vil bli ein ekstra-
påkjenning, både økonomisk og på

Tone Edland, og i bakgrunnen ser vi ein av gardane som vert nytta til fellesoppdrettet.

Fortsetter neste side.
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anna vis, for den buskapen som eventuelt mislukkast
med saneringa. Slikt hender i blant. Det vil sjølvsagt
også gjera det vanskelegare å motivere andre buskapar
til å bli med på opplegget, om slikt skulle skje, seier
Tone.

Blodprøver for å kontrollere
Det blir teke ei blodprøve av kjea for testing av antistoff
mot CAE-virus medan dei står i fjøsa hos Tone. Dette
skal skje før  kjea er 5 veker gamle. Deretter blir det teke
ei ny prøve ved innsett i eige fjøs.

Tone har ansvar for kjea fram til månadsskifte
august/september. Går alt etter planen blir dei då flytta
tilbake til bruka dei kjem frå. Men før det er desse gjort
grundig reine etter ei bestemt oppskrift og har stått
tomme for dyr ei tid. Tida utan dyr  bør vare så lenge
som råd er. Det er viktig at  fjøset får turke godt opp etter
at  vaskinga og desinfeksjonen er gjennomført. 

Dei vaksne geitene på «saneringsbruka» blir sendt rett
på slakteriet etter at tida på setra er slutt om hausten.

- Arbeidet for dei buskapane som vel opplegget med
fellesfjøs etter  snapping av kjea blir betydeleg  redusert i
forhold til at brukarane  skulle stå for alt sjølve. Faren
for å dra smitte frå dei vaksne geitene og over til kjea
blir også mindre, sida det er andre som røktar kjea enn
dei vaksne geitene,  forklarar Tone.

Til neste år er det nye buskapar som står for tur til å
bruke kjesentralen i Edland. Målet er at alle geitebruka i
Telemark skal ha gjennomført sjukdomssanering innan
utgongen av 2009. 
Telemarkingane er godt i gang!

Tekst og foto: Arne Flatebø
arne.flatebo@nsg.no

Killingane til Tone klatra elegant opp i trea for å finne grøne blad. Nokre av dei største kjea hadde laga seg
med  jur så ein skulle tru at dei stod i full
produksjon.



Ta kontakt Tlf: 72 42 49 00
www.eloshop.no

Har du brannsikret dine verdier?

La ikke livsverket bli bare et minne...

Bildet er manipulert

Markedsledende teknologi  -størst gjennom 15år!
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- Dersom ein teiknar
 for     sikring, vil den økonomiske
risikoen med sjukdoms -
saneringa i geitebuskapar bli
mykje mindre og forhåpentleg
vil fleire sanere, seier leiar for
prosjektet Friskare geiter, Nils
Leine.

Mange geitehaldarar tek ikkje
 sjansen på å sjukdomssanere
 buskapane sine av di dei er redde
for at dei skal få økonomiske
 problem om ein mislukkast med
jobben.

- Det vil alltid vere ein større
risiko for at det skjer uventa ting
når ein sanerer ein geitebuskap enn
når ein driv tradisjonell drift.
Rekrutteringsbidraget som blir gitt
i samband med sanering skal vera
med og dekke ein del slike uventa
hendingar, men kan ikkje gje full
kompensasjon for alt som kan skje.
Forsikringsordninga som
Gjensidige no tilbyr er med på å
gjere saneringsjobben mindre øko-
nomisk risikofylt, seier Nils Leine. -
I tillegg vil det vera lurt å ha ein
avtale med Landbrukets HMS-tje-
neste. Dei vil kunne vera ei støtte
frå ein går i gong, og kan også vere
til stor hjelp dersom noko skulle bli
for vanskeleg undervegs, meinar
han.

Størst risiko i dyretette
områder
Reint statistisk aukar risikoen for at
ein buskap skal få problem i løpet
av ein saneringsprosess når det blir
mange som sanerer.

- Etter kvart er det så mange
som sanerer at det er fare for at
prosjektet ikkje kan fylgje godt nok
med hjå alle. Det kan føre til at det
blir avvik frå det opplegget som
prosjektet krev. Risikoen for uventa
problem kan såleis auke. Med det

stig også risikoen for
å bli smitta på nytt
for dei buskapane
som har dyr i dyre-
tette område, med
mange smitta småfe
på fellesbeite og i
nabolaget, seier
Leine.

- Det vil mange
stader, som til dømes
i Telemark, vera nød-
vendig at mange bruk
sanerer på same tid.
Dette aukar også
 risikoen for at eit
uhell, dersom det
skulle inntreffe, vil
kunne råke mange og
få større omfang enn
om det er einskild-
bruk som sanerer,
framheld Leine.

Forsikring
Forsikring kan vere
med å redusere den
økonomiske  risikoen for buskapar som
sanerer. Grunnen til forsikring talar
mykje for seg sjølv. Ein ynskjer rett og
slett å sikre seg mot uhell. Og risikoen
for at slikt skal skje er utan tvil størst
når ein set inn nye tiltak, som går ut
over vanlege innarbeidde rutinar.

- Ei forsikring som passar for bruk
som sanerer bør dekke ulykke, sjuk-
dom, driftstap og ansvar. Det er muleg
å oppnå rabattordningar på slike for-
sikringar dersom ein er medlem i land-
bruksorganisasjonar, har brann -
varslingsanlegg eller er medlem i
 landbrukshelsa, opplyser Leine.

- Det er alt mange som har forstått
dette, og teikna forsikring utan at
 prosjektet har vorte kontakta. Men no
er det på tide at prosjektet går meir
aktivt ut med å tilrå forsikring, meinar
han. Men legg likevel til at det har ikkje
vore mange tilfelle der det kunne ha
vore gunstig med ei forsikring. - Det er

berre slik at når uhellet fyrst er ute
så er det ikkje enkelt for den som
blir råka, og det er godt å vera føre-
budd på det verste, seier Leine.

Landbrukets HMS-tjeneste
Det kan også vera greitt å melde seg
inn i Landbrukets HMS-tjeneste.

- Ei sjukdomssanering kan også
vere ein ekstra stressfaktor i ein
 travel kvardag. Dette er det nyttig å
ha tenkt gjennom på førehand, og
då er Landbrukets HMS-tjeneste
rette instans å ta det opp med.
Dersom uventa ting oppstår i løpet
av året med sanering, er det folk
der som kjenner til arbeidet, og på
ein enkel måte kan vera til hjelp
både på det menneskelege og
 helsefaglege plan, avsluttar leiaren
for prosjekt Friskare geiter.

Arne Flatebø

- Forsikre er fornuftig!

Leiar for prosjektet Friskare geiter, Nils Leine.
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Nesten 20 entusiastiske beite bru-
kere møtte i juli opp til  markdag
med presentasjon av et flun-
kende nytt vegetasjonskart over
Spekedalen i Rendalen  kommune
i Hedmark.

- Utmarksbeiting i skrinne
områder er en spesiell utfor-
dring, derfor trengs det kunn-
skap, sier Yngve Rekdal fra Skog
og landskap, ansvarlig for kart-
leggingen av beiteområdet.

Til tross for at beitebruken er presset
over store deler av Hedmark på grunn
av rovvilt, er beitenæringen den største
arealbrukeren i fylket. Det følger

ansvar med en slik posisjon som areal-
forvalter. Og det er viktig å ha god
kunnskap om de arealene en bruker.
Rendalen kommune tok dette ansvaret
og ba Norsk institutt for skog og land-
skap å utarbeide et vegetasjonskart for
et viktig beiteområde i kommunen,
nemlig Spekedalen. I begynnelsen av
juli ble resultatet lagt frem for med-
lemmene i Spekedalen Drift BA; et
vegetasjonskart for et 414 km² stort
område i Rendalen østfjell. Kartet ble
behørig presentert på en markdag med
ansvarlig for utarbeidelsen av kartet,
Yngve Rekdal fra Skog og landskap.

Lav beitekvalitet
De fleste beitelagsmedlemmene møtte
opp og fikk en vandring gjennom

 kjente områder, men med nytt inn-
hold. Rekdal er en ivrig og levende
 formidler, og geleider beitebrukerne
gjennom de mest vanlige vegetasjons-
typene i beiteområdet. 

- Totalt har beiteområdet her lav
kvalitet som beite for husdyr, fortalte
Rekdal, men føyde til: - Nyttbart beite-
område er bare om lag 24 % for sau og
29 % for storfe. Beitekvaliteten her er
om lag som sandsteinsområdet ellers i
Hedmark. Partivis er beitet likevel ikke
så dårlig, men de gode flekkene fore-
kommer så spredt at det setter store
krav til god spredning av dyrene, og
god tilpasning av dyretallet. Det er
altså en spesiell utfordring å drive
 beitebruk her enn der det er overflod
av gode beiter. Derfor trengs enda mer

Beitebrukere i Rendalen:

- Vegetasjonskart - et
nødvendig redskap!

Spekedalen. Fra Gråhøgda mot Elgpiggen. (Foto: Yngve Rekdal)
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kunnskap hos beitebrukere i slike
områder, nettopp for å vite hva slags
ressurser det er her og hvordan bruke
de. 

Rovdyr
Nå finnes det andre utfordringer også;
heller ikke i år er det rovdyrfritt i beite-
området. Før vandringen ut i beite om-
rådet begynte, måtte leder i Spekedalen
Drift, Ole Jakob Akre, informere med-
lemmene om et ferskt ulveangrep, og
det pågående fellingsforsøket på ulven.

Til sammen beiter det 3.500 sau og
240 storfe, og med størrelsen på beite-
området sier det seg selv at tilsynsopp-
gaven er krevende. Men det er ansatt 8
personer som går tilsyn, i tillegg til
 beitebrukernes egeninnsats. 

- Både rovviltproblemene og
 optimal utnyttelse av beitet fordrer
samarbeid og samhold. Uten beitelags-
organisering og fellesinnsats vil beite-
bruken smuldre opp, sier Akre. 

Vegetasjonstyper
Yngve Rekdal og hans medarbeidere i
Skog og landskap kan se tilbake på et
hektisk arbeid med kartleggingen av
dette området. Men som på andre
 steder han har hatt samme type opp-
drag, er møtet med beitebrukere 
 spennende.

- En kartlegging er en bevisst gjø-
ringsprosess for beitebrukere og grunn-
eiere. De får vite hva de har og det
fører som regel til optimisme og inter-
esse for aktiv forvaltning, sier Rekdal.
Og det er markdagen i Spekedalen et

Lavhei dekker 18 % av beiteområdet, men må karakteriseres som mindre godt beite.
Likevel er det godt «trivselsland», da sauen liker å streife og bruker rabbene til hvileplass.
Her lavhei på østsiden av Gråhøgda. (Foto: Yngve Rekdal)

Leder i Spekedalen Drift BA, Ole Jakob
Akre understreker nødvendigheten av
 samarbeid og fellesinnsats for beite næring-
en. (Foto: Lars Kveberg)

Blåbærbjørkeskog ved Spekedalssetra. Bare 6 % av arealet er i denne kategorien, vanligvis
et godt sauebeite. (Foto: Yngve Rekdal)

synlig bevis på. Ivrige rendøler spør
om plantenavn, og Rekdal forklarer om
indikatorarter og spesifikke kjennetegn
på de enkelte plantene.

- Botanikken som trengs for å lese
vegetasjonstyper er ikke spesielt avan-
sert. For beitebrukeren er kjennskap til
6-7 grasarter samt 10-12 forskjellige
busker og trær nok til å forstå noe av
vegetasjonstypene. Det finnes ulike
 system for inndeling av vegetasjons -
 typer, men vi i Skog og landskap har
utarbeidet et eget system der vi
 opererer med 45 forskjellige vege ta-

sjonstyper. I dette beiteområdet finner
vi omtrent halvparten av disse, sa
Rekdal.

Skjøtselstiltak
Når dagen nærmer seg slutten, forteller
Rekdal rendølene om viktigheten av å
holde beiteområdene i hevd gjennom
hele sesongen. Blant annet er han opp-
tatt av at slippdatoen er optimal.

- Mange steder i landet er det fast-
satt én slippdato, uavhengig av års vari-

Fortsetter neste side.
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asjonen for snømengde og hvor tidlig
det våres. Ofte slippes det for seint i
utmarka, en mister den første tiden når
plantene er ferske. Dette har også
betydning for resten av beite sesongen. 

Rekdal forteller også om ulike
 skjøtselsforsøk som er gjort andre
 steder i landet for å bedre utmarks bei-
te. Og plutselig går praten, det er stor
interesse for skjøtselstiltak i Rendalen. 
– Kan noe gjøres for å redusere finn-
skjegg? Hva med gjødsling av utmarka?
Hvordan virker rydding av einerkratt i
og rundt setervoller? Spørsmålene
hagler, innfallsmetoden er ofte den
beste for å sortere realistiske og urea lis-
tiske tiltak. Rekdal er ikke nevne verdig
begeistret for gjødsling i utmark, men
deler noe av kunnskapen sin om effek-
ter av rydding av einerkratt på seter-
voller. 

- Å rydde vekk for mye av einerkratt
på setertrøer kan fremme utbredelsen
av finnskjegg. Mange steder er det en
avveining som må gjøres mellom å
åpne opp kulturlandskapet og å
 beholde en del einer for å hindre
spredning av finnskjegg, mente han. 

Nødvendig redskap
Ole Jakob Akre forteller at han nettopp
sysler med tanken om å kunne gjøre
forsøk med å måle effekten av fjerning
av kjerr og einerkratt på noen seter vol-
ler, samt hva slags påvirkning ulik
gjødsling har på beitegraset. 

- Vi mangler kunnskap om kulti ve-

ring av utmark og produksjon og ved-
likehold av kulturlandskap. Er det noe
vi har mye av her i Nord-Østerdal så er
det utmark. Vi må bevisstgjøre oss selv
på verdien av dette. Kanskje kan vi få
til et slikt forsøk i samarbeid med for-
søksringen, og med hjelp fra kunnska-
pen i Skog og landskap, sier Akre og
fortsetter: - Men først skal vi studere

det vegetasjonskartet vi har fått. Det er
et helt nødvendig redskap for beitebru-
ken her i Spekedalen. Kartet synliggjør
verdiene i området på en fantastisk
måte. Det gjør oss i stand til en bedre
utnytting av beite o mrådene, vi kan se
hvor vi kan flytte beitedyr til og fra. Og
vi ser den totale kapasiteten på antall
beitedyr. Dessuten kan det hjelpe til i
planleggingen av nye hyttefelt, slik at vi
kan unngå  bygging i gode beiteområ-
der. Dessuten: nå kan vi dokumentere
for myndig hetene hvorfor vi mener
området er viktig å bruke, og hvordan
vi vil bruke det. Det er viktig det og!
avslutter Akre.

Lars Kveberg
lars.kveberg@nsg.no

Yngve Rekdal fra Skog og landskap formidler kunnskap om vegetasjon og beite på en
levende måte og ivrige rendøler lytter. (Foto: Lars Kveberg)

STREKKMETALL TIL SAU
Norsk kvalitet, galvanisert

Beste kvalitet, til beste priser!

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

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

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

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

Vi sender over hele landet, på billigste måte.
(leverer selv i Sør-/Vest-Norge, med egen bil)

Minirundballepresse
og utstyr kjøper du fra

Miniballespesialisten 
Tlf: 994 14 572 

Faks: 38 37 67 10
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Norilia ullstasjoner:

Harstad Ullstasjon 

tlf. 77 01 94 40

Førde Ullstasjon 

tlf. 57 83 42 13

Sandeid Ullstasjon 

tlf. 52 76 10 21

Egersund Ullstasjon 

tlf. 51 46 30 64

Gol Ullstasjon 

tlf. 32 02 98 37

Tynset Ullstasjon 

tlf. 62 48 25 18

Penger i Ull 
Ull av god kvalitet har en framtid – med ren norsk natur og 

positive naturlige egenskaper, har ulla de beste forutsetninger! 

Vi jobber for å stimulere til bedre kvalitet for kundene og bedre 

priser til sauebonden. Etterspørselen på verdensmarkedet styrer 

markedsprisen, og det kan vi dessverre vanskelig påvirke. 

Våre ullstasjoner har tett dialog med lokallaga til Norsk sau og 

geit. Vi kan bidra med informasjon og ulike statistikker som 

grunnlag for det videre kvalitetsarbeidet. Ta kontakt direkte eller 

via laget ditt.

Lever ulla til Norilia ullstasjoner og nyt godt av våre fordeler: 
- pristillegg på ull som tilfredsstiller krav til god ullbehandling

- differensierte pristillegg på høstull som avregnes fra uke 1-24

- personlig tilbakemelding på avregningen om eventuelle 

kvalitetsfeil 

Trilling
- og for liten til å slaktes

w
w
w
.d
m
t.n
o

www.norgesfor.no

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

BONDENS TRYGGE VALG

Drøv Lam får du hos din lokale Norgesfôr-bedrift
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Beitenæringa er en naturnær
produksjon av kvalitetsmat i
form av utsøkt lammekjøtt. Men
beitenæringa er også mye mer
enn det! Og bør vi ikke bli
 flinkere til å fokusere på andre
sider av næringsdrifta – i ei tid
der «alle» snakker om
 problemene med gjengroing?

Beitepatruljen BA tar signalene på
alvor. Eierne har utviklet forretnings-
idéen sin ut fra at mange trenger
 landskapsskjøtsel, men ikke alle kan ha
egne beitedyr!

Etablert i bynært område
- Selskapet Beitepatruljen BA kom i
stand ut fra idéen om et vinn-vinn-
prosjekt: - Beitebrukeren får tilgang på
beite til dyra sine og grunneieren får
beitet, og dermed skjøttet arealer og
landskap, forteller Hanne Sickel. Hun
er biolog og har som prosjektleder i
Det Kgl. Selskap for Norges Vel stått
for etableringen og utviklingen av
 konseptet i Beitepatruljen BA sammen
med husdyreierne. Hun forteller videre
at det er aktive husdyrbønder med
både storfe og sau i Akershus og
Østfold som har gått sammen om å
etablere dette  selskapet. Kvalitets -
sikrede beitetiltak der beiting utføres
på en mest mulig forsvarlig måte er
målet for de  nåværende fem eiere i
 selskapet. 

Byråkratiske hinder
- Vi har flere interesserte kunder i
Oslo-området. Imidlertid har forvalt-
ningen av det såkalte fylkesgrensefor-
budet, som rommer et generelt forbud
mot flytting av sau over fylkesgrenser,
gjort det vanskelig for Beitepatruljen
BA å serve disse kundene. Men fylkes-
grenseforbudet er jo kommet i stand
som et smitteforebyggende tiltak, og i
Oslo fylke er det ikke mye sau. Den
ofte svært bokstavtro håndhevingen av

regelverket oppfattes derfor som en
byråkratisk ekstrautfordring. Dette har
faktisk skapt alvorlige vansker for
 selskapets virksomhet, ettersom

 saksbehandlingen i Mattilsynet har
 forsinket igangsetting av konkrete
 beiteprosjekter, sier prosjektlederen.

Beitepatruljen 
– til tjeneste!

Med sin kløyvde leppe søker sauen den beste maten først. Deretter går den på nest beste
art. Yndlingsmaten er urter, deretter gras, lyng, busk og trær. (Kilde: Beitepatruljen BA)

Geita er den typiske lauveteren. Geit kan settes på områder der det er ønske om å redusere
nye busker og lauvoppslag. (Foto: Ingunn Nævdal)
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Enklere hverdag?
Norsk Sau og Geit tok på forsommeren
i år initiativ til å finne løsninger på
dette. Mattilsynet ble invitert til et
møte der også Beitepatruljen BA og
Fylkesmannens landbruksavdeling i
Oslo og Akershus deltok. Stemningen i
dette møtet var god. Alle parter ser den
store betydningen av å kunne tilby
 beiting som skjøtselstiltak i kulturland-
skapet. Det er forståelse for at denne
type tjenesteyting også er helt i tråd
med politiske signaler. Karen Johanne

Baalsrud fra Mattilsynet ønsket å 
bidra til en mer fornuftig hånd-
tering fra  forvaltningens side i
 fremtiden.  

Beiting som pakkeprodukt
Forretningskonseptet i Beitepatruljen
BA består av en helhetlig pakke i form
av arealvurdering, tilrettelegging og
løpende ettersyn gjennom beiteperio-
den.  Husdyras ulike beitemønstre gjør
at faglig vurdering av de aktuelle
 arealene er viktig. Skjøtselstiltakene må

planlegges og
skreddersys
for hvert
enkelt områ-
de. Dette
gjøres av
fag personer
innen kul-
turland -
skaps pleie i sam-
råd med beitedyreier og grunneier.
Landskapets biologiske mangfold skal
ivaretas. Ulike husdyrslag beiter
 forskjellig og skaper ulike beitemarks-
typer. Skifter mellom husdyrslagene vil
også redusere problemer knyttet til
parasitter i beitene. Grunneiere som
kjøper tjenester hos Beitepatruljen BA
betaler en pris som inkluderer en
 helhetlig og faglig forsvarlig beiting og
arealskjøtsel.

Tilrettelegging
Det er et stort ansvar å ha beitedyr i
tett bebodde, bynære strøk.
Beitepatruljen BA er opptatt av å sikre
tilrettelegging av områdene for beiting.
Dette innebærer riktig type inn -
gjerding, ferdselstiltak i området, vann -
forsyning og tilsyn med dyra.
 Informa sjon til publikum om hvordan
de skal forholde seg er også viktig.
Beite patruljen er opptatt av at barn og
 voksne skal få nærkontakt med beite-
dyra under trygge forhold.

Mer informasjon
Besøk Beitepatruljen BA på  hjemme -
siden www.beitepatruljen.net

NSG har på sine hjemmesider
 tegninger og beskrivelser av en rekke
tiltak som kan være med og tilrette -
legge områder for kombinert beiting
og ferdsel. Se www.nsg.no

Viktig alliansebygging
- En tilleggsgevinst ved prosjekter som
dette er synliggjøringen av beite-
næringa. Beitedyra er til stede som
levende elementer i landskapet, de
 forskjønner og holder ved like. Som
næring skaper vi gjennom dette
 allianser med andre grupperinger i
samfunnet rundt oss. Dette er viktig
for ei så utpreget politisk næring som
det småfeholdet er, sier NSG sin
 styreleder Ove Ommundsen i en
 kommentar.

Ragnhild G. Vikesland
ragnhild.vikesland@nsg.no

Kua sveiper med tunga og er mest interessert i grasvekster, starr og enkelte urter. Den 
beiter ikke like selektivt som geit og sau og spiser lite lyng og lauv. (Kilde: Beitepatruljen BA)

Hesten er beitepusseren. Beitet gnages og klippes helt ned. Best av alt er gras og tuemark.
Hesten jevner ut områder med ujevn lengde på vekstene. (Kilde: Beitepatruljen BA)



Sjodogg 
Den vanligste flåttbårne sykdommen
hos sau i Norge er sjodogg, forårsaket
av bakterien Anaplasma phagocyto phi-
lum som overføres av flått (Ixodes rici-
nus).

Sjodogg gir høy feber og redusert
immunitet, og sjukdommen kan
 forårsake abort hos søyer og midler ti-
dig sterilitet hos værer. Den viktigste
konsekvensen av en infeksjon av A.
phagocytophilum hos sau er imidlertid
den påfølgende reduksjonen i immu-
nitet som medfører sekundærinfek sjo-
ner slik som leddbetennelser, blodfor-
giftninger og redusert allmenn tilstand
hos lam. En redusert allmenntilstand
kan videre føre til at dyr lettere blir
rovdyrbytte, eller at de dør på grunn av
andre sykdommer. 

Forebyggende tiltak
Det finnes få effektive forebyggende til-
tak mot sjodogg. Generelt anbefales det
å rydde kratt, bruke flåttdrepende
 midler jevnlig og å utsette lammene for
smitte så tidlig som mulig.  At lamma
blir infisert tidlig gir mindre tap enn

om de er eldre når de blir utsatt for
flåttangrep. Omtrent 40 % av saue flok-
kene i Norge blir behandlet med flått-
middel (acaricider) for å forebygge sjo-
dogg. I økologisk landbruk er det et
klart mål å ikke være avhengig av
 rutinemessig bruk av syntetisk frem-
stilte preparat. Problemer med resi-
 stens hos parasitter mot slike syntetisk
fremstilte preparat er godt doku men-
tert.

Forskningsprosjekt
Hvor store tap forårsaker flått og
 sjodogg i saueholdet? Greier lammene
seg bedre hvis de blir smitta tidlig? Er
det genetiske forskjeller i robusthet i
forhold til sjodogg?

Dette er spørsmål som vi har som
mål å besvare i et 4-årig forsknings pro-
sjekt med tittel Bedre velferd i sauehol-
det – forebyggende tiltak, sykdoms resi -
stens og robusthet i forhold til sjodogg
hos sau (SWATICK). Prosjektet er et
 samarbeidsprosjekt med Universitetet
for Miljø og Biovitenskap (UMB),
Norges Veterinærhøyskole (NVH) og
AKVAFORSK.

Nedenfor beskrives kort forsøkene
som skal gjennomføres i prosjektet. 

Omfang av tap på grunn av
 sjodogg
Det er kjent at saueflokker på flåttinfi-
sert beite kan ha betydelige tap. I en
flokk som ble studert fant man at
omtrent en tredjedel av flokken døde
på grunn av sjodogg eller sekundær in-
feksjoner. Det er også observert at
gjennomsnittlig levendevekt var lavere
hos dyr smittet med A. phagocyto phi-
lum i flere måneder etter infeksjon,
sammenlignet med ikke-infiserte lam. I
en flokk med 50 lam fant de 3,8 kg
lavere levendevekt hos lam som hadde
vært infisert med sjodogg-bakterien i
forhold til resten av flokken som ikke
var smittet. 

Det antas at omtrent 300.000 lam i
Norge blir påvirket av flått og sjodogg
hvert år. Det er god grunn til å anta at
sjodogg forårsaker betydelige indirekte
tap. Indirekte tap forårsaket av sjodogg
blir, i tillegg til redusert tilvekst hos lam,

Nytt forskningsprosjekt:

Skogflått og sjodogg hos sau

Enkelte beiter i lavereliggende områder på Vestlandet er særlig utsatt for flåttangrep. 
(Foto: Arne Flatebø)

I disse dager blir sauene sanket
hjem fra utmarksbeite og i
mange beiteområder har flåtten
forårsaket sauesykdommen
 sjodogg. Bioforsk Økologisk har
startet opp et prosjekt i sam-
arbeid med Universitetet for
Miljø og Biovitenskap (UMB),
Norges Veterinærhøyskole
(NVH) og AKVAFORSK der en
skal undersøke tap, immunitet og
robusthet i forhold til sjodogg.

Sjodogg, sammen med fluelarver,
alveld og rovdyr, regnes som de største
utfordringene for produksjon og vel-
ferd hos sau på beite i Norge. Lamme -
tapene ser ut til å være høyere i kyst-
områder hvor flåtten er utbredt, i
 tillegg til områder med rovdyr. Flått er
utbredt langs kysten i sør og opp til
Brønnøysund i nord, med hoved områ-
de langs sørvestkysten av Norge.
Utbredelsen av flått er økende og det er
observert flått både i innlandsområder
og i Nord-Norge.

38 • Sau og Geit nr. 4/2007



synlig gjennom redusert
slaktevekt og kvalitet,
og dårligere velferd. 

Mer kunnskap
om dette kan
bidra til økt
bevissthet om
sjodogg, innfø-
ring av forebyg-
gende tiltak og
dermed bedre
økonomi og vel-
ferd i saueholdet. 

Høsten 2007
skal det tas blod -
prøver av ca. 1.000
lam fra Sunndal, Todal
og Ålvundeid værering for
å finne  indirekte tap av sjo-
dogg. Blodprøvene skal analyseres for
antistoff av A. phago cytophilum.
Tilgjengelig produksjons- og helsedata
fra databaser skal analyseres for å
sammenligne tilvekst og  slaktekvalitet
hos både infiserte og ikke-infiserte lam.

Tidlig beiteslipp og utvikling av
immunitet
Lam får råmelk med immunglobuliner
fra mor etter fødsel. Denne passive
immuniteten som overføres fra mor til
lam hjelper lammet til en viss grad å
handtere infeksjon, inntil lammet selv
kan utvikle immunitet mot infeksjon.
Svært unge lam ser ut til å være relativt
resistente mot sjodogg. Det er interes-
sant å se om unge lam utsatt for
 infeksjon på et svært tidlig tidspunkt (i
løpet av første leveuke) kan takle
 sykdommen uten å bli alvorlig syk. 

Råd om slippetid på beite i forhold
til utvikling av immunitet kan da
 eventuelt redusere direkte og indirekte
tap på grunn av sjodogg i framtida. 

Våren 2008 og 2009 skal derfor fem
besetninger i områder med mye flått
delta i feltforsøk. I hver besetning skal
vi undersøke to grupper: 1) Søyer som
lammer ute og 2) Søyer som lammer
inne. Lammene skal observeres og det
skal registreres klinisk sykdom og
serumrespons i forhold til antistoff av
A. phagocytophilum.

Sykdomsresistens
Det er økende bekymring i store deler
av verden rundt resistens hos flått i for-
hold til bruk av flåttmiddel
 (acaricider). Det er derfor et behov for
å se på sykdomsresistens i forbindelse
med flåttbårne infeksjoner. Sykdoms -

resistens er både en genetisk og
en  miljøpåvirket egenskap, og

hvert individ utvikler en
spesifikk respons til en
 sykdom. Det er funnet at
 graden av resistens mot
flått er arvelig hos storfe,
og at det er mulighet for
genetisk forbedring
gjennom seleksjon og avl.
Det er også observert
genetiske forskjeller i

resistens mot innvollspara-
sitter hos sau. I Norge er

det indikasjoner på indivi-
duelle variasjoner i mottake-

lighet av sjodogg hos sau.
Utnyttelse av en mulig varia-

sjon i resistens mot flått og immu-
nitet mot sykdom, mellom raser
og/eller individ innen rase i et avlsopp-
legg, vil være et fremtidsrettet tiltak for
kontroll av flåttbåren sykdom.

Høsten 2008 og 2009 skal vi derfor
gjennomføre et eksperimentelt forsøk
med Norsk Kvit Sau (NKS) og Villsau,
som infiseres med bakterien A. phago-
cytophilum, og undersøkes for kliniske
sykdomstegn og serumrespons. I tillegg
skal det legges til rette for uttak av
vevsprøver fra dyrene som er med i
forsøket for senere molekylærgenetiske
analyser. Det skal også beregnes arv-
barhet (grad av innen-rase variasjon)
for overlevelse på flåttinfisert beite ved
bruk av data fra væreringer i flått infi-
serte områder.

Lise Grøva, Bioforsk økologisk og UMB
lise.grova@bioforsk.no

Har du skogflått/påte/
skaubjønn på beitet
ditt?
Vi trenger opplysninger fra deg! 
Observér, registrér på HELSEKORT
buskap/individ SAU/LAM og rap-
portér inn til Sauekontrollen:
- tap (inne, vår, sommer og haust -

beite) og tapsårsak
- kode 797 Forebyggende

 behandling mot utvortes
 parasitter (bl.a flått) (husk dato
for behandling!)

- kode 221 Sjodogg
NOTÉR i feltet MERKNADER
 observasjoner av sjukdom eller
 skader som kan skyldes sjodogg.

Voksen flått (Ixodes ricinus). 
(Foto: Reidar Mehl)
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Innføring av e-merking utsettes?

Nytt fra Avlsrådet for sau

På styremøtet 30. mai 2007 ble råd og
utvalg i NSG gjennomgått og nye
 representanter ble utnevnt/gjenvalgt i de
ulike utvalgene. En oppdatert oversikt
over representantene i utvalgene finnes
på www.nsg.no. Legg merke til at
Avlsrådet for geit nå heter Fagrådet for
geit. Bakgrunnen for dette er at
Prosjektrådet for geit ble nedlagt for ca.
ett år siden, fordi NSG ikke har økonomi
til å sette i gang og «kjøre» store prosjekt.
Det er imidlertid mye som skjer på geit
hvor NSG er involvert. For å holde over-
sikt og koordinere dette arbeidet har
 styret i NSG vurdert det som hensikts-
messig at avlsrådet tillegges denne
 oppgaven. Det vil være en god og direkte
forbindelse mellom fagrådet og styret ved
at geiterepresentanten i styret, Ingrid
Arneng, er leder i fagrådet og at nestleder
i styret, Magnhild Nymo, også er med i
fagrådet.

Pelssaunemnda er også lagt ned og vi
håper at arbeidet med å starte et raselag
for pelssau går etter planen og at laget vil
ta hånd om saker som angår pelssau.

Myndighetene vurderer nå innføring av
kravet om elektronisk merking av sau.
Kravet er varslet ved siste endring av
merkeforskriften og har bakgrunn i
EØS-avtalen og felles EU-planer om
innføring av et slikt individmerkesystem. 

Mattilsynet opplyser at kravet plan-
legges innført fra kommende årsskifte
og at det vil gjelde for dyr født etter
01.01.08 fra de er 6 måneder gamle.
Dette gjør e-merket til merke nr. 2 av
de to lovpålagte individmerkene.

Elektronisk merking kan ha mye for
seg og er noe næringa trolig gjør klokt i
å ha en åpen holdning til. Men  signaler
tyder på at innføring allerede fra 2008
kan være noe forhastet. 

Vi er kjent med at flere aktører er
skeptiske til den planlagte innføringen

og det er også blant medlemslandene i
EU ønske om en utsettelse.

NSG er i kontakt med Mattilsynet
og andre impliserte om utviklingen i
denne saken. Vi har også sagt klart i fra
at et slikt krav har en økonomisk side
som må tas alvorlig. NSG har i den
 forbindelse bedt Mattilsynet undersøke
muligheter for et etableringstilskudd til
dyreeier ved innføring av e-merking i
besetningen.

Det blir ikke krav om elektronisk
merking av geit.

Se for øvrig Mattilsynets informasjons-
skriv om merking på: 
http://www.mattilsynet.no/dyr/
husdyrregistrene/merking_og_
rapportering_av_sau_og_geit_49497

Veiledende priser på værer 2007
Kåra værlam:
Grunnpris: 1.900 kroner.
Tillegg for hvert poeng over 150 i sum
kåringspoeng: 10 kroner.

Granska værer:
Grunnpris: 3.000 kroner.
Tillegg for hvert indekspoeng over 115
i O-indeks: 100 kroner.
Det er den offisielle indeksen fra
 høstens siste indekskjøring, i måneds-
skiftet oktober/november, som skal
 legges til grunn ved prisberegningen.

Seminværer:
Seminværer prises som granska værer,
men gis et ekstra tillegg på 2.000
 kroner. Tillegget er ment som en
 premie til de som leverer seminværer.
En godtgjørelse for plunder og heft,
men det skal også dekke veterinær -
attest/blodprøvetaking.

S-indeksen er historie
S-indeksen ble innført i 2006 som et
hjelpemiddel for å finne værer som
kunne gi gode slaktelam, men som ikke
nødvendigvis var så godt egnet å sette
på søyelam etter. S-indeksen omfattet
egenskapene slaktevekt, kjøtt og fett.

Det viste seg imidlertid at mange
oppfattet S-indeksen som en «like-
verdig» indeks til O-indeksen, og den
ble tillagt vekt ved utvalg av værer i
ringene. Dette ønsker vi ikke. Det er
O-indeksen som er det beste målet på
avlsverdien for de rasene vi driver avls-
arbeid på.

S-indeksen fikk derfor en kort leve-
tid og er nå avviklet. Skal du finne en
god vær som du bare ønsker å bruke
som far til slaktelam og ikke vil sette på
søyelam etter, må du framover selv
 vurdere delindeksene for slaktevekt,
kjøtt og fett.

Det nyoppnevnte utmarksrådet skal
halde sitt første møte i månadsskiftet
august-september. Ein vil der leggje
opp arbeidsplanen for komande
 periode. Fokus vil vere allsidig på
emne knytt til utmarkstilgang og
 beitebruk. Rovvilt er eit sentralt
 oppgåvefelt. Rådet ønskjer som
 tidlegare nær kontakt til beitelaga og
verksemda ute i organisasjonen og
oppmodar om innspel på konkrete
saker. Ta kontakt med sekretariatet på
tlf. 23 08 47 93. 

Organisasjonsnytt

Frå
Utmarksrådet

Nyoppnevning
av råd og utvalg
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Foran høstens kåringssesong er
noen av punktene i kårings-
reglene blitt utdypet og presisert.
Vi minner også om at vi må ha
et gjennomtenkt opplegg på
kåringssjået slik at vi ikke sprer
sjukdom!

Marg i ulla er en vesentlig kvalitetsfeil,
men er dessverre vanskelig å oppdage.
For å undersøke om lamma som stilles
til kåring har marg i ulla, har det vært
vanlig å legge en ullprøve i ei petriskål
med benzylalkohol. Det avslører raskt
om det er marg i ulla. 

Ny margtest
«Benzylmetoden» er ikke gjennomført
over hele landet, da enkelte kårings-
dommere har hatt betenkeligheter med
å bruke benzylalkohol av helsemessige
årsaker. Vi har derfor lett etter en
erstatning som kan brukes på kårings-
sjåa, og det har vi nå funnet.

Kåringsdommerne vil denne høsten
kunne bruke en lupe (ser ut som et lite
mikroskop) for å sjekke om det er
marg i ulla. Vi har kjøpt inn luper til
fordeling i fylkene, og vi vil gi dom-
merne opplæring i bruken av dem.

Avlsrådet vedtok at det fra og med
høsten 2007 er et krav at værlammet
skal ha gjennomgått en margprøve
enten på eller forut for kåringssjået for å
kunne kåres. Aktuelle metoder er «skål»,
lupe eller mikroskop. Dette vil bli tatt
inn i instruksen for kåringsdommerne.

Krav til poeng ved kåring
Da kåringsreglene ble vedtatt i 2006,
ble kravet til kåringslammets egen O-
indeks satt lavt for at flest mulig bruks-
buskaper skulle ha mulighet for å kåre
dyr. Samtidig ble det vedtatt en inn-
stramming i kravet hvert år framover i
5 år. I 2007 er minimumskravet:
• Værlammets O-indeks: 106
• Sum kåringspoeng: 146

CAE-frie besetninger til kåring
Mædi hos sau og CAE hos geit er svært

alvorlige sjukdommer som forårsakes
av et virus (lentivirus). Det er inter -
nasjonalt mer og mer vanlig å snakke
om at det er et og samme virus hvor
enkelte varianter gir sjukdom hos sau,
mens andre gir sjukdom hos geit. CAE-
viruset smitter til sau og kan gi sjuk-
dom. Ved mæditesting vil CAE-
 infiserte dyr reagere positivt på testen.

I kåringsreglenes paragraf 2 står det:
«Sau frå buskapar med geit som ikkje er
dokumentert fri frå CAE, og sau frå
 flokkar der det blir nytta geitemjølk frå
slike buskapar, får ikkje møta på sjået.»

Høsten 2006 ble det gitt dispensa-
sjon for denne regelen, men høsten
2007 gjelder kravet uten unntak.

Besetninger som har importert
levende småfe
Vi minner om følgende som ble tatt
inn i kåringsreglene i 2006:
«Buskapar som har importert levande
småfe kan møta på kåringssjå tidlegast 18
månader etter at importen fann stad.
Dette gjeld og buskapar som har importert
sæd eller embryo i strid med  KOORIMP
sine krav. Buskapar som har dyr som
stammar frå flokkar som nemnt ovanfor,
får heller ikkje delta på kåringssjå før 18
månader etter at importen fann stad.»

Besetninger som har importert
levende dyr de siste 18 månedene er

altså utelukket fra å kunne møte med
dyr til kåring. Det samme gjelder
besetninger som har fått dyr fra slike
besetninger.

Smittebeskyttelse et krav
I Norge er vi ikke plaget med mange
smittsomme sjukdommer i saueholdet,
og det skal vi prise oss lykkelige for.
Hadde vi vært det, kunne vi aldri
gjennomført kåringssjå slik vi gjør i
dag.

Dagens praktiske organisering av
kåringssjåene hindrer sikkert spredning
av mædi og andre alvorlige, men lite
smittsomme sjukdommer. Men hva skjer
hvis vi får et lam på kåringssjået som har
en sjukdom som smitter gjen nom av før-
ing, eller hvis det skulle ha fotråte? Kan
vi da være sikre på at vi ikke sprer sjuk-
dommen? Jeg tror dessverre at svaret er
nei, vi kan ikke være trygge på at smitte-
beskyttelsen er god nok.

Arrangørene av kåringssjåene må
derfor gå nøye gjennom organisering-
en med tanke på å hindre spredning av
sjukdom. Blir det et sted dokumentert
at kåringssjået har spredd smittsom
sjukdom, vil kåringssjå som avls- og
miljøtiltak omgående være historie!

Thor Blichfeldt
tb@nsg.no

Værlamkåring - avlstiltak
uten sjukdomsrisiko?
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Organisasjonsnytt

Avlsrådet for sau hadde møte
18.-19. juni. En av de viktigste
sakene var revisjon av vektleg-
gingen av de ulike egenskapene
som inngår i avlsarbeidet.

Bakgrunnen for saken var:
• Analysen av hvilken framgang vi har

hatt for de ulike egenskapene (se
Sau og Geit nr. 3/2006, side 26).

• Meldinger fra felten om at lamme-
tallet er for høyt, eller i alle fall høyt
nok.

• Forventning om at slaktevektene vil
øke framover, og at det vil gi et
økende problem med dårlig
 klassifisering for fett med tilhørende
pristrekk.

Hvor mye vi går fram for den enkelte
egenskapen i avlsmålet bestemmes

 delvis av den vekta som legges på egen-
skapen når vi beregner samleindeksen,
O-indeksen. Avlsrådet vedtok følgende
endringer i vektleggingen.

NKS og sjeviot:
• 100 % økning i vekt på fettgruppe
• 10 % redusert vekt på lammetall
• 10 % økt vekt på morsevne

Revisjon av avlsmålet

Klippekurs 2007
Fylke Dato Kurssted Type Instruktør Påmelding til 

Hordaland 14-16. sept Ulvik, B Peder Ravndal BSF Hordaland, Sissel Gerritsen, 
Hardanger Fanavn. 245, 5244 Fana,

55 91 88 87/913 02 399, hordaland@bsfstudie.no

Hordaland September Masfjorden A Magne Sleire Masfjorden SG, Wenke F. Ekren, 
5981 Masfjordnes, 917 31 320, 
wenke.ekren@c2i.net

Vest-Agder 14.-15. sept Lista A(B) Sven Reiersen BSF Agder, John Øyslebø, Rigetjønnveien 20,
(12t) 4626 Kristiansand, 38 07 19 76/916 32 264, 

john.oyslebo@bsfstudie.no

Telemark 12.-14. okt Fyresdal A/B Neil Perry BSF Telemark, Mari Bergen, 
Landbrukets hus, 3810 Gvarv, 
35 95 90 33, mari.bergen@bondelaget.no

Sør- 22.-24. okt Skjetlein A (24t) Asgeir Folstad Skjetlein ressurssenter, Sonja Olaussen, 
Trøndelag vgs 7083 Leinstrand, 72 59 47 80, 

sonja.olaussen@stfk.no

Sør- 29.-31. okt Skjetlein B (24t) Asgeir Folstad Skjetlein ressurssenter, Sonja Olaussen, 
Trøndelag vgs 7083 Leinstrand, 72 59 47 80, 

sonja.olaussen@stfk.no

Sør- oktober Meldal/ A ? Meldal og Orkdal Sau og Geit, 
Trøndelag Orkdal Kristin Reinertsen, Skrubbholtvn. 4, 

7332 Løkken Verk, 918 21 368, t.r.r@frisurf.no

Oppland oktober Fåvang B+A Per Nyhus, Fåvang S & G og Ringebu SG,
(24t) Bjørnar Bakken Hans M. Hjelstuen, 2634 Fåvang, 

61 28 21 75/907 69 810

Finnmark medio nov Østerbotn A/B Tor Arne Olsen, Lakselv/Brennelv beitelag, Margit Mathiesen,
(24t) Randi Lund Østerbotn, 9700 Lakselv, 480 46 616, 

maama_@hotmail.com

Aust-Agder 2.-3. nov Åseral A(B) Sven Reiersen BSF Agder, John Øyslebø, Rigetjønnveien 20, 
(12t) 4626 Kristiansand, 38 07 19 76/916 32 264, 

john.oyslebo@bsfstudie.no

Rogaland 12-14. nov Nortura A+B Sven Reiersen BSF Rogaland, Målfrid Husebø, 
Forus (24t) Postboks 278 Sentrum, 4002 Stavanger, 

51 88 72 69/916 85 922, 
malfrid.husebo@bsfstudie.no
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Spælsau:
• 10 % økt vekt på morsevne
• 10 % økt vekt på kjøttklasse

Pelssauen ble ikke endret i denne
omgangen.

Vi har sammenlignet O-indeksene
ved gammel og ny vektlegging for å se
om det fører til vesentlig omrangering
av de beste værene. Endringene var
små og uvesentlige, og de samme
værene ville bli selektert til semin
enten vi brukte gammel eller ny vekt-
legging. 

Det samsvarer godt med indeksteo-
rien som sier at det skal forholdsvis
store endringer til i vektleggingen
mellom egenskapene for å få en vesent-
lig endring i framgangen. En dobling i
vektleggingen på fett høres sikkert mye
ut, men her må vi huske at fett i
utgangspunktet har liten vekt i det
samlede avlsmålet, og det har det fort-
satt også etter doblingen. Det må altså
skarpere lut til skal vi få vesentlige
endringer i framgangen for egen-
skapene. 

Vi vil fortløpende overvåke hvilken
framgang vi får framover for å se om vi
får den utviklingen vi ønsker oss.
Endring av vektlegginga kan dermed
bli noe vi gjør nesten hvert år.

Nye egenskaper i avlsmålet, for
eksempel mastitt, ble ikke vurdert i
denne omgangen. Det vil vi komme
 tilbake til neste år.

Thor Blichfeldt
tb@nsg.no

En flott og varm augustkveld tar jeg
meg en tur ut i skog og fjell – det er
en kombinert tur for å se etter molte
og for å føre tilsyn med sauene som
er på utmarksbeite. Jeg nyter natu-
ren og lar tankene fly – om dette å
være sauebonde med dets gleder og
bekymringer. Turen gir ingen molte-
fangst, men det blir et gledelig
 gjensyn både med våre og naboens
sauer. Lammene er store og flotte,
og det er en fryd å se hvordan de
vasser i det flotte beitegraset. Den
kalde og fuktige sommeren har gitt
gode utmarksbeiter. Artsrikdommen
i graset her i utmarka er stor, og det
er flott å se blåklokker og gule sve-
ver som lyser opp i det grønne
 graset. Her kan jeg være «på arbeid»
og samtidig få mosjon og frisk luft.
Timebetalinga er ikke den beste,
men jeg sparer i hvert fall penger til
helsestudio!

Også denne sommeren har vist
oss at vi som bønder er svært
avhengige av vær og naturkrefter.
Ustabilt vær og store nedbørsmeng-
der har gitt store utfordringer med
høyberging. Mange har fortsatt ikke
høyet i hus, og det er mange rund-
baller av varierende kvalitet. Fra
Trøndelag var det tidligere i sommer
store overskrifter om tørke og
avlingssvikt som kanskje ville gi
 tidlig nedslakting av sau.  

På tur i skog og mark ser jeg
 stadig vekk sopp – en delikatesse for
sauene. Hos oss er soppen også
knytta til radioaktivitet. Også andre
planter og deres vekstvilkår har selv-
sagt betydning. Siden Tsjernobyl-
ulykken i 1986 har mange av oss
slitt med dette problemet, og senest
i fjor hadde flere besetninger i
Valdres nedfôringstid på 6-8 uker.
Målinger i år tyder på minst like
høye verdier som fjoråret. Nedfôring
gir ekstra arbeid, vi bruker vinterfôr
og det blir umulig å drive rett
plukkslakting. Den økonomiske
kompensasjon dekker ikke godt nok,
og dette er noe vi i organisasjonen
må jobbe for å øke.

Når jeg ser disse flotte lammene,

streifer selvfølgelig spørsmålet – får
vi alle disse velberget hjem til høsten?
År om annet har vi hatt tap på grunn
av gaupe, og for få dager siden var
det observert gaupe i nærheten.
Rovdyrproblematikken er den største
utfordringa vi har å slite med på
utmarksbeite. Lidelsene dette påfører
folk og dyr fører dessverre til at flere
gir opp saueholdet. Selv om tapene
har vært mange og store, er de i
 skrivende stund faktisk lavere enn
fjoråret. Tallene er foreløpige, men la
oss inderlig håpe sluttresultatet ikke
blir verre! Forvaltningen har heldig-
vis blitt raskere til å gi fellings -
tillatelser på rovdyr. Selv om det er
 vanskelig å lykkes med jakta, har den
i flere tilfeller likevel vært vellykket. I
Ringsaker var gleden stor da det ble
skutt en skadebjørn for få dager
siden.

For kort tid siden hadde Nationen
en artikkel med overskrifta «Ja, vi
 elskar landbruket». Resultatene fra
en spørreundersøkelse viste at 84 %
av de spurte ønsket å øke landbruks-
støtten eller holde den på dagens
nivå. Dette er gledelig, og vi får håpe
det gir utslag i praktisk politikk slik
at trenden som ble starta ved årets
jordbruksoppgjør kan fortsette.

Utbruddet av munn- og klovsyke i
Storbritannia viser hvor sårbart det
kan være med import av kjøtt – og
dermed hvor viktig det er å være
selvforsynt. Vi har store utmarksres-
surser som er ypperlig til sauebeite.
La oss fortsatt stå på og jobbe for en
landbrukspolitikk og rovdyrpolitikk
som gjør det mulig å utnytte disse
ressursene!

Kristin Bakke Lajord

Styrets 
hjørneSommertanker



S n a r t  k j e m  s a u e n e  h e i m !
For deg som vil spara 1000-lappar!

Europas største fabrikk for elektriske gjerdeapparat har mange nyheiter og utvalget du treng.  Sterke, driftssikre apparat med
3 års garanti.  15 modellar å velja mellom, me nemner:

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

Clos 150-2, art.nr. 393-618.800

Slagstyrke 500 - 3.000 Joule
Pris kr 2.250,00.
med solcelle 10 W kr 4.150,00
med solcelle 25 W kr 6.050,00

Den nye generasjonen har tilkopling av solcelle på utsida, styrken er regulerbar i fleire steg.  Clos 130-3 er sterkare enn eit vanleg batteriapparat på maks
innstilling, alle er utstyrde med Eco 1/5-funksjon, 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.  Be om dei
nye brosjyrane våre som fortel deg alt om alle kvalitetsapparata våre og alt utstyret du kan få til rimelege prisar!

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
med 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, Kvit heilisolerande
gjerdestolpe, med solid 15 cm stål
jordpigg.  Totallengde 109 cm, 7
oppheng for standard gjerdeband og
tråd, 2 for inntil 40 mm breidt band.
Pris kr 14,00.

363-44495, All-Round gjerdestolpe.
Elektrisk gjerdestolpe av kvit, seig plast,
støypt med krossbinding i H-profilen (20
x 27 mm), og dermed veldig stabil.
Tråkkeplate med metallforsterkning.  To-
tallengde 108 cm og med 15 cm solid jord-
pigg.  2 feste for band og 7 for tråd.  Den
patenterte toppen gjer det mogeleg å
bruke den til støttepåle, samtidig som den
sjølv kan bli avstøtta i vinklar, krasse svin-
ger på gjerde o.s.v.  Pris kr. 14,00.
363-44494, All-round gjerdestolpe.
Samme gjerdestolpe som 44495, men to-
tallengde 156 cm, 3 feste for band og 8
for tråd.  Pris kr 22,50.

Makalaus gjerdestolpe,
glasfiberarmert, orangefarga, 5
oppheng for tråd/band, dobbel
trakkeplate, 17 cm jordpigg med
jordstøtteprofil, stolpen som me har
selt i mange år, stolpen som ein tingar
fordi ein ynskjer same slag som
grannen har fått frå oss.  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 9,00.

Denne annonsa frå A/S Nessemaskin held fram på dei 5 neste sidene!

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

393-603.900, Clos
2006 - Same apparat
som 2005 men utstyrt
med display som an-
gir om det er tap på
gjerdet.  Pris kr
2.475,00.

393-606.400,
Secur 2000.
For middels lange
gjerde.  Slagstyrke 4
Joule, uttak 2 med
slagstyrke 0,8 Joule.
Pris kr 1.610,00.

393-607.800,
Secur 2005.
For middels lange til
lange gjerde.  Slag-
styrke 6 Joule, uttak 2
med slagstyrke 1 Joule.
Pris kr 2.090,00.

Nyheit!
393-608.800,
Secur 2006.
Same apparat som 2005
men med godt opplyst
display som viser isola-
sjonen på gjerdet.  Pris
kr 2590,00.

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

393-601.700, Clos 2000
Slagstyrke 4 joule.  Appa-
rat for middels lange
gjerde.  Pris kr 1380,00.



Art. nr.: Størrelse Ant. stolper Ant. pigger Pigglengde Pris
148-901, Sauenetting 90 cm  x 50 m, 14 1 17 cm   700,00
148-902, Sauenetting 90 cm  x 50 m, 14 2 17 cm   800,00
148-1061 Geitenetting 106 cm x 50 m, 14 1 17 cm   825,00
148-1062, Geitenetting 106 cm x 50 m, 14 2 17 cm   925,00
148-KOMBI 901 Kombinetting 90 cm   x 50 m, 14 1 17 cm   700,00
148-KOMBI 902 Kombinetting 90 cm   x 50 m, 14 2 17 cm   800,00
148-KOMBI 1051 Kombinetting 105 cm x 50 m, 14 1 17 cm   825,00
148-KOMBI 1052 Kombinetting 105 cm x 50 m, 14 2 17 cm   925,00
148-1452 Viltnetting 145 cm x 50 m, 15 2 17 cm 1580,00
148-1702 Viltnetting 170 cm x 25 m, 11 2 17 cm 1480,00

393-631300, Extrableu 9.  Ein gjerde-
tråd med usedvanleg god ledeevne
for midlertidige eller permanente
gjerde, som gjer at den kan brukast
av batteridrevne apparat med liten
slagstyrke over store avstandar.  Rull
på 500 m, kr 495,00.

393-645100, Monteringspål ut-
forma spesielt for Speedroll tråd-
vinne i ABS-plast.  Anbefalt når ein
set opp gjerde av forskjellig lengde
og ikkje ynskjer å kutta bandet el-
ler tråden.  Gjer det mogeleg å
holda straumførande tråd i god
avstand frå bakken og dermed
unngå straumtap.  Totallengde 146
cm, høgde over jord 112 cm, vekt
2,5 kg.  Kr 280,00.

393-631200, Extrableu tråd,
brotstyrke 155-165 kg, motstand
berre 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, for
stridlyndte og vanskelege dyr på
tørr jord, vilt o.s.b.  Rull på 250 m,
kr 200,00.

393-635400, 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 kg.  Rullar på
200 m, kr 160,00.

393-636000, Rublanc Renforce 10
mm.  Forsterka band, der
filamenttrådane har 3 gonger så stort
tverrsnitt, og leiarane har 50% større
tverrsnitt, spesielt utvikla for ekstreme
vilkår som sterk vind, sterk plantevekst,
lange gjerde og for lang levetid.
3 leiarar på 0,3 mm og filamenttrådar
0,5 mm, motstand berre 0,086 Ohm/m,
brotstyrke 95-105 kg.  Rull på 200 m,
kr 185,00.

Gjerdetråden og banda våre kjem frå dei mest kjende og største fabrikkane i Europa.  I katalogen vår for gjerdeutstyr finn du heile utvalet.

393-648500, Speedroll 2 trådvinne. Ned-
gira trommel: 1 omdreining på sveiva = 2
omdreiningar på trommelen.  Trommelen
er av kraftig kunststoff.  Kapasitet opptil
500 m tråd eller 200 m band.  Lett å bruke
p.g.a. girsystemet.  Kr 352,00.

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

Solid og populær gjerdenetting
Topp kvalitet - rimelege prisar!

Kombinetting med støttespilar!
Den nye gjerdenettingen med innstøypte støttespilar (i tillegg til dei 14 stolpane som nettingen er på) gjer at
nettingen står fint oppreist.  Me leverer den i 90 eller 105 cm høgde med 1 eller 2 piggar på kvar stolpe.

Nyheit!  Viltnetting høgde 145 og 170 cm.  Nettingen har ekstra sterke stolpar med to piggar for å stå stødig.

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

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

Salter klokkevekter med glass:
690-010,  10 kg kr    590,00
690-025,  25 kg kr    590,00
690-050,  50 kg kr    590,00
690-100,  100 kg kr    590,00
690-200S, 200 kg kr 2.950,00
690-300S, 300 kg kr 2.950,00
(elgvekt)

Vekta du har venta på!

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

Elektronisk kassevekt frå Farmer Tronic.  Den  kjende blå kasse-
vekta vår kan no leverest varmgalvanisert og med elektronisk
vegehovud.  Elektronikken er behandla med beskyttelseslakk
for å tåle miljøet i fjøsen.  Kapasitet 200 kg med 100 g inndeling.
Kr 7000,00 + frakt
Indre mål : L 135 cm, B 35 cm, H 80 cm
Ytre mål: L 142 cm, B 70 cm, H 120 cm

Kan no leverast med avansert vegehovud og scan-
ner for elektroniske øyremerker.



S n a r t  e r  d e t  k l i p p e t i d !
888-001, For den som
har mange sauer og
tenkjer på å investera i
ei gjennomprøvd og
kjend hengemaskin er
Lister Nova ei god løy-
sing, fordi den har
fylgjande føremunar:
Høgeffektiv start-
kondensator med  250W
motor med liten ytre di-
mensjon, no utprøvd i
meir enn 10 år under nor-
ske forhold.  Den har
Lister sine driv-
anordningar og dobbel

isolasjon.  Snor-brytar for inn- og utkobling av
drifta på klippehovudet.  Bærehandtak og kan
hengjast overalt der det er feste, lågt
straumforbruk ved start, god kjøling av innebygd
vifte, fleksibel drivkabel med bajonett-lås for
Lister Fokus, påsett standard 3" kniv og kam.
Pris for komplett hengemaskin med verktøy og
ekstra sett kniv/kam kr 8.200,00.

Dei gode gamle!

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

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

Økonom II saueklippemaskin.  Gamal kjenning - ny modell

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

Ny modell!

Klipperevolusjonen frå Sveits!
Heiniger er ein av verdens
største fabrikantar av kvalitets
klippeutstyr av alle slag.  Siste
nytt er «Evo» hengeklippe-
maskin som har fylgjande
føremunar:
Patentert.  Verdens første pro-
fesjonelle klippemaskin med
elektronisk sikkerheitsbrytar.
Sjølvstrammande, servicefrie
kilereimar.  Robust, glasfiber-
forsterka deksel som vernar
motor, kondensator og brytar.
300W motor med 3 knivhastig-
heiter etter valg:  2700, 3200
eller 3500.  Lukka og stabil til-
kobling av drivkabel.  Lett snor-

start.  Enkel stramming av drivwire.  Går mjukt,
er lett og håndterleg.  For profesjonell bruk.
Enkel service og vedlikehald.
Evo komplett med Icon handstykke, og fleksibel
drivkabel, kr 10.500,00.

Icon klippehands-
tykke, det nye,
revolusjonerande
handstykket frå Hei-
niger, svært slank i

utforminga, og som med si tredoble opplagring gjev
ein utruleg roleg vibrasjonslaus gange.  Utvikla i
samarbeid med gardbrukarar og profesjonelle
klipparar frå heile verda og det sveitsiske instituttet
for teknologi.  Det kan brukast for alle kjende
kammar og knivar frå andre fabrikantar.
780-721160, Icon m/Pin-drive, kr 3.200,00.
780-721180, Icon m/Worm-drive, kr 3.200,00.

0 8 0 - 0 0 1 ,
"Klippolett" er den
norske, mønster-
v e r n a ,
g a l v a n i s e r t e

klippe-krakken som sparar ryggen
og gjer det mogeleg å få klipping
unna både raskt og effektivt.  Vert
vippa lett ned i eine enden når sauen
skal opp eller ned.  Sauen vert festa
med kjetting og krakken har side-
støtter.  Vekt 19 kg.  Kr 2.500,00.

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

Vi har mokkasiner i fleire ulike typar i både
lær og filt.  Pris frå kr 180,00.

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

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

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

Lister Fokus klippe-
handstykke.  Det nye
kl ippehandstykket
som er standard på
Lister maskinene.

888-FOKUS, Kompl. m/standard kniv og kam, kr
3.500,00.

270-607027, Heiniger
kampung i slitesterk filt for
oppbevaring av inntil 30
kammer.  Med 2
trykknappar slik at den kan
rullast saman og tar liten
plass.  Kr 250,00.

888-900, Australsk knivboks
i gjennomsiktig hard plast for
oppbevaring av inntil 75
knivar.  Med spesielt
låsesystem.  Kr 310,00.

380-273280, Clipper Spray
for desinfeksjon, avkjøling og
smørjing av alle slags knivar
og kammar.  400 ml, kr 59,00.

Nyheit!



Landets største utval av klippemaskinknivar/kammar

363-18433, Micro
Pacer, standard kam for
3" maskin.  Kr 180,00.

363-18435, Mighty Nova,
svært god kam til all slags
ull, spesielt god for tett, våt
og skitflekka ull.  Kanskje
den mest profesjonelle
kammen når forholda ikkje
er heilt ideelle.  Kr 180,00.

363-18437, Mercury,
nyutvikla kam, breidde 94
mm, best for
profesjonelle. Kr 180,00.

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

Originale sveitsiske kvalitetsknivar og kammar frå Heiniger

780-100100014, Heiniger Pro, 92
mm, med lang skråkant.  Denne
verdskjende Pro-kammen har no
forbetra krumming og styrke med
finare tenner for å gå lett inn i
vanskeleg ull.  Kr 185,00.

780-100100005, Heiniger Quasar, 95
mm.  Middels lange skråkantar og bøy
har gjeve si form for å få maks grep
i rein ull.  Kr 185,00.

780-100100021, Heiniger Rapier,
86 mm, med lange kantar, for lettare
innføring i tett og vanskeleg ull.  Kr
185,00.

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

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

780-100100001, Heiniger Pro
Warrior, 96 mm, 3,5 mm innfalls-
vinkel.  Glir lett over sauen i open
ull.  Kr 185,00.

780-100100010, Heiniger Pro
Awesome 7, 92 mm, med 7 mm inn-
fallsvinkel som gjer at den glir lett i
ulla.  Kr 185,00.

Heiniger Super Charger 3,5 er den nye
spesialistkammen, 92 mm, 3,5 mm inn-
fallsvinkel, også for mindre øvde.
780-100100016S, Super Charger kam,
berre 3 mm tjukk.
780-100100016, Charger høgre.
780-100100017, Charger venstre.
Kr 185,00.

780-100100032, Heiniger Rebel 7 er ein
92 mm brei kam.  Er laga med utgangs-
punkt i den kjende Awesome.  Denne
kammen glir tett over huda og muliggjer
den finaste klipp sjølv i den tettaste ull.
Kr 185,00.

780-100100034, Heiniger Freak 6,
94,5 mm breidde, 6 mm innfalls-
vinkel, 13 tenner, ein spesialkam for
profesjonelle.  Kr 185,00.

126-541070, Freestyle, 96 mm, 7 mm
innfallsvinkel.  Den har ein design
som gjer det mogeleg å klippe dårleg
merinoull hurtig.  Kr 185,00.

126-541072, Reflex, 94 mm, i full
tjukkelse, 5 mm innfallsvinkel.  Spesielt
egna for open merinoull og
vanskelege klippeforhold.  Kr 185,00.

126-541074, Quantum, 95 mm, 3,5
mm innfallsvinkel.  Smalare
yttertenner gjer at den glir lett inn i
open ull og ligg godt mot skinnet.
Ideell til norsk kvit sau.  Kr 185,00.

126-541086, Condor, heile 98 mm med
3 mm innfallsvinkel.  Går godt i open lett
ull.  Passar godt til haustull.  Kr 185,00.

780-100100009, Heiniger X-press
6.0 har fått utforming etter dei mest
populære Merino-kammane, 93 mm,
6,0 mm innfallsvinkel.  God til tett
og vanskeleg vårull.  Kr 185,00.

780-100100026, Mohair er den per-
fekte kammen for klipp rundt «hele
kroppen».  17 tenner  gjev god gli inn
i pelsen og reinare skur.  Kr 195,00.

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

780-100100033, Heiniger Cabra
spesialkam, 20 tenner, for klipp av
geit.  Kr 225,00.

780-100100102, Heiniger Diamond.
Denne «run in» kniven med fine
spissar kan brukast på alle slag sau
og på alle slag kammar.  Kniven er
nedslipt  og går derfor godt rett frå
pakken.  3,6 mm tjukk.  Kr 39,50.

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

780-100100107, Heiniger Storm.
Spesielt utvikla for bruk saman med
vinterkammane.  4,6 mm tjukk som gir
lang levetid.  Kr 39,50.

Nyheit!

Nyheit! Nyheit!



Klippesett for deg som har 3" saueklippar, men
ynskjer å klippa storfe med same maskina.
059-11640, Lister storfesett for alle 3" maskiner
for klipping av geiter, storfe og hestar.  Kniven har
9 og kammen har 23 tenner.  Pris kr 450,00 pr. sett.

150-RS12, Nesse kombi-sett er knivsettet som du kan bruka
på alle 3” saueklippemaskiner når du vil klippa storfe og
hest.  Kniven har 10 tenner og kammen 25 tenner. Kr 300,00.
150-RS1, Nesse Kombi kam, kr 200,00.
150-RS2, Nesse Kombi kniv, kr 100,00.

Med saueklippemaskina di kan du også klippa:

000-0090, Godklippen spesial (combi), slipemaskina
som De kan bruka til sliping både for saueklippemaskin-
og storfeklippemaskinknivar, kr 4.900,00.
Eit rimelig slipeapparat for knivar og kammar.  Apparatet
er norskprodusert på grunnlag av tysk teknikk, og ein
nyttar slipepasta på den spesiallaga slipeskiva.  Det
spesiallaga fotstativet gjer det mogeleg for Dykk å slipa
horisontalt, vertikalt og i den vinkel som De måtte finna
passande for Dykk.  Apparatet vert levert med 2 stenger
slipesmergel.
000-0095, Spesial slipesmergel,ca 1,2 kg, kr 300,00.

Spesialknivar for Stewart
saueklipparar 2½"
059-PC3, Kniv 3 tenner, kr 90,00.
059-PC10, Kam 10 tenner, kr 198,00.

Me har investert i mykje nytt utstyr for PROFESJONELL SLIPING AV ALLE SLAG KNIVAR OG KAMMAR.  Våre fabrikk-opplærde folk garanterer Dykk
førsteklasses slipearbeid og rask levering.  Vi sliper også storfeknivar!  Pris kr 35,00 pr. sett.

Sliping

Heiniger slipepapir, spesialkvalitet som blir føretrekt
av mange fagfolk.  Rondeller i 2 korningar, u/ lim.
780-719011, korning 40, kr 48,00.
780-719012, korning 80, kr 48,00.
780-719013, lim 250 g, kr 80,00.

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

780-100142202, Heiniger
kombibørste/skrape for
reingjering av kniv/kam. Kr
100,00.

126-541700, Heiniger slipe-
maskin for sliping av
saueklippemaskinknivar og
kammar.  Sterk nok til perma-
nent installasjon men lett nok
for enkelt å  transportere.  Vekt
34 kg.  Leverast kompl. i solid
aluminiumskoffert med skive,

papir, lim, verneskjerm og justerbar pendel.
Kr 12.000,00.

123-84452+str., BATA gjødsel-
bestandig vernestøvel med ståltå.
Sklisikker sole.  Uttakbar innleggs-
sole.  Leverast i str. 38 - 47.  Kr
310,00.

780-101121002, Rime-
leg veterinærfrakk av
PVC-belagt vevd stoff.
Kort arm med strikk.
Borrelåslukking bak,
med livreim.  Kr 225,00.

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

Uunnværlig for hundeoppdrettere og for dei som har
sauehund.
261-576, Skotsk hundefløyte i plast,   kr 30,00.
708-DWSE, Hundefløyte i plast med bua kant, kr 35,00.
Hundefløyte i metall:
261-575.1, Med flipp, kr 60,00.
261-575, Uten flipp, kr 40,00.

Gjetarkrokar:
126-419011, Halsfang, 135 cm, vekt 335 g, kr 205,00.
126-419023, Halsfang, 93 cm, kr 165,00.
126-419035, Beinfang, 95 cm, kr 190,00.
126-419047, Beinfang, 135 cm, kr 220,00.
126-419059, Kombi, 150 cm, kr 305,00.

780-104452200, Gjetarkrok i aluminium,
beinfang, for 21 mm skaft.  Kr 75,00.

Hundefløyter:

145-3046, Transportvogn som kan leggjast saman.
Segl av polypropylen.  Vogna har mange bruks-
områder.  Den er enkel å handtere og tek svært
liten plass å oppbevare.
Kapasitet  ca 70 kg.  Hjulstørrelse: 8,5 x 25 cm
Størrelse samanlagt: ca. 134 x 32 x 25 cm
Størrelse i bruk: ca. 150 x 80 x 25 cm.
Vekt 6,5 kg.  Kr 700,00.

Nyheit!

Nyheit!



415-4125, Forklede
for vær.  For bruk på
den tida du ikkje
ynskjer at sauene skal
verta para, kr 75,00.

Kontroll og atter kontroll

Springsele for vær.  Para sau vert tydeleg merkte av den farge-
blokka som er festa på undersida av springselen.  Farge-
blokkene våre i fargane raudt, blått eller grønt gjev svært gode
og tydelege avtrykk fordi dei er laga av passe mjuk kvalitet.
415-4001, Springsele av lær kr 135,00
415-8211B, Springsele nylon m/fix-lås kr 130,00

445-1213, Doseringsmarkør i solid materiale som sit godt
på handa.  Rasjonaliserer arbeidet ditt og sparer tid og
pengar når du skal merke sau/lam.  Med ei og same hand
føretek du både dosering og merking samstundes.  Kr 78,00.
650-205, Merkeblokk raud, kr 30,00.
650-206, Merkeblokk blå, kr 30,00.
650-207, Merkeblokk grøn, kr 30,00.

Godt nytt!
259-3030, Henke Drench-Matic 30 ml doseringspistol, med trinnlaus innstilling av væske-
mengden 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 skru-
kobling til behaldar.  Pris kr 435,00.
259-30552, Henke væskebehaldar 2,5 l med kork  og bærereimar.  Pris kr 115,00.

Ny super doseringssprøyte

Kvalitets drikkeutstyr for sauer til rimelege prisar!
Suevia drikkekar som kan bru-
kast til både storfe og småfe!
720-100.0010 er eit
isolerande plastdrikkekar i
eineståande god kvalitet, ut-
prøvd i praksis i ei lang åre-
rekkje.  Vasstilførselen er
ovanfrå til den fint utforma
skåla, som er lett å halda rein.

Vassmengda kan lett regulerast i røyrventilen, som
dyra lett brukar om det er låg- eller høgtrykk tilførsel.
Eit spesielt godt drikkekar til hest.  Kr 300,00.
720-100.0020, same drikkekaret med solid, støypt
skål med grøn emaljering.  Kr 390,00.

720-100.0130,
Suevia drikke-
kar modell
130P.  Drikkes-
kål i plast med
f lo t tø rven t i l .
Deksel i rustfritt
stål.  Karet har
uttappingsplugg

i botnen.  Enkel justering av vassnivået
og ½" tilkobling frå venstre eller høgre.
Vekt 2,5 kg.  Passar for følsomme dyr:
hest, sau, kalv og hund.  Kr 398,00.

720-100.0370, Suevia drikkekar for
kalv, sau, geit og hund.  Et særdeles
veleigna drikkekar for desse dyreslaga
fordi den minste, lette berøring med
ventilen gir ny tilførsel av friskt vatn,
som kjem rolig rett ned i ei fordjupning i
skåla.  Når dyret stikk snuten inn der
for å få vatn, kjem det automatisk i be-
røring med ventilen, og dyret tilven seg

derfor hurtig dette solide, spesialkonstruerte, heil-
emaljerte drikkekaret.  Det er plassbesparende fordi det
kan plasserast i eit hjørne, der det står stødig og godt, ca.
50 cm over golvhøgde.  Eigenvekta er 3,8 kg. Kr 380,00.
720-131.0152, Festebøyle for 1" - 1½” rør.  Kr 19,00.

720-100.0350,
Suevia heil-
emaljert flot-
tør-drikkekar i
svært solid
utførelse.  Kr
680,00.

Vi fører også deler for gamle Suevia
flottørdrikkekar.

Dei blå vass-
røyra som ikkje

rustar!

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

406-20148, Saltslikke-
steins-holdar, svart, solid,
heilemaljert, kr 175,00.

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

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

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

Alle nemnde prisar er utan moms, så den kjem i
tillegg.  Kjøper du varer for minst kr. 1.100,- får du
dei sende porto/fraktfritt (med få unntak), så du har
altså store muligheiter å spara pengar ved å kjøpa
samla.  Be om dei komplette katalogane våre.

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

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

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

½" kr 18,00 pr. m.
¾" kr 28,00 pr. m.
1"  kr 39,00 pr. m.
Blir levert i lengder på 2 eller
4 meter.

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

(ikkje inkl.)  Kr 1750,00.
720-101.0380, Transformator 100 W/24 V, kr 690,00.
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- Det hjelper ikke hva politikere,
myndigheter og fagfolk sier.
Rovdyrbestanden i Midt-Norge
er for stor til å leve med for små-
febøndene. Hvis ikke blant annet
antallet bjørn reduseres kommer
de fleste til å slutte med sau.

Leder i Sør-Trøndelag Sau og Geit,
Odd Jarle Lien, er fortvilet. Han har
nettopp funnet et par nye sauekadaver
som tydelig er drept av bjørn i utmarka
sørvest for Selbusjøen. Ett av dyra til-
hørte ham selv, - en av de beste mor-
sauene hans, som gikk i marka med tre
lam.

Tar de beste
Det er i begynnelsen av august, og i
kommunene mellom Gaula og Nea
(Selbu, Holtålen, Melhus og Midtre
Gauldal) er tallet på dokumenterte til-

feller av sau som er skadet eller drept
av bjørn på beite allerede kommet opp
i 31. Erfaringsmessig stiger tallene ut
over høsten, etter hvert som bjørnene
trenger å skaffe seg vinterfett på
 kroppen. 

Et annet moment som gjør dette
ekstra demotiverende, er at det ofte er
de beste morsauene som blir tatt av
bjørn, de med høyest indeks, og som
man kanskje har brukt mange år med
semin og bevisst avl for å få fram. De
går i døden for å forsvare lammene
sine, og er også ofte de feiteste og mest
attraktive byttedyra for en fetthungrig
bjørn. 

Kraftig økning
- Jeg er glad i naturen og er interessert
i et artsmangfold som også omfatter
bjørn. Men rovdyra må ikke få ta full-
stendig overhånd, sier Lien. - Vi som
ferdes i utmarka her vet at rovdyr-
bestanden i nevnte område, og særlig
bjørn, har hatt en kraftig økning de
siste årene, uansett om det blir
 avkreftet av såkalte fagfolk med sine
analysemetoder. Det normale tapstallet
i min egen besetning, før rovdyrene
begynte å komme helt på slutten av
1990-tallet, var rundt 1,5 prosent på
sau og 2,2 prosent på lam. Hos meg
startet problemene for alvor i år 2000,
da jeg plutselig mistet over 20 sauer i
løpet av beitesesongen. Ekstraordinær
oppfølging fra distriktsveterinær
Hanem i Selbu konkluderte med at
tapet skyldtes rovdyr, sier Lien.

- De sju siste årene har tapet av dyr
på utmarksbeite i min egen besetning
ligget på godt over 10 prosent. Samlet
for Selbu har tapstallet aldri ligget så
høyt som i fjor, med totale 7,6 prosent,
og det til tross for at beitelagene har
samarbeid med lokale orienterings-
klubber om utvidet tilsyn av sau og
kadaversøk under treningsturer.

Frykter mennesketap
Sammen med sine småfekolleger blir
han mer og mer fortvilet over at
 verken de lokale eller statlige myndig-
hetene ser ut til å ville foreta seg noe. 
- Det gis skadefellingstillatelse nå og
da, som regel uten at man greier å felle

dyret. I fjor var også lisensjakten
 resultatløs. Da mener jeg forvaltningen
selv må sette inn tiltak for å få tatt ut
skadedyr, sier Lien. 

Ifølge mediene har miljøvernminis-
teren nylig uttalt at Stortingets vedtatte
måltall for rovdyrbestanden i Norge
står fast. Både disse og forvaltningens
tolkning og håndtering av dem er etter
hans mening den reneste galskap. Han
tror populasjonen av rovdyr nå skjer så
fort at man ikke greier å begrense den
før hele Norge har problemet. Lien
frykter at alvoret ikke vil gå opp for de
ansvarlige før mennesker blir tatt av
rovdyr.

Genistrek
- Stortingets måltall for bevaring av
bjørn er på landsbasis satt til 15 årlige
ynglinger, av disse er 4 lagt til region 6,
det vil si Møre- og Romsdal, Sør- og
Nord-Trøndelag. Men hva fire årlige
ynglinger egentlig betyr i forhold til
antall individer vi må komme til å leve
med er det ingen som vil si noe om,
sier Lien. 

- Reprodusérbare binner føder bare
hvert 3. eller 4. år. Dessuten har jeg
hørt forskere si at det bak hver binne
befinner seg 9 hannbjørner. Det betyr i
så fall at det skal gå 120-160 bjørner
rundt i midtnorske skoger før
bestandsmålet er nådd. 
- Helt sprøtt, sier Sau og Geit-lederen,
som mener det var en genistrek fra
 verneinteressenes side å få begrepet
«årlige ynglinger» inn som måltall i de
politiske beslutningsdokumentene.
Hvor mange stortingsrepresentanter
visste under avstemningen at bjørner
ikke føder hvert år?

I dyreeiers disfavør
Lien er særlig frustrert over de hold-
ningene han møter hos miljøvernavde-
lingen hos fylkesmannen i Sør-
Trøndelag, og mener småfenæringens
syn møter mindre forståelse her enn i
andre fylker. 

- Vi får veldig dårlige svar på
 henvendelsene våre, og alle avgjørelser,
- det være seg fellingstillatelser, søknad
om midler til skadeforebyggende tiltak
eller beregninger av skadeerstatning,

Alt for mye bjørn

UTMARKSBEITING: Stortinget har ved
behandlingen av rovviltmeldingen lagt vekt
på at det skal være mulig med levedyktige
næringsvirksomheter i landbruket,
 herunder næringsdrift basert på utmarks-
beiting. Men mange steder har rovviltet
gjort utmarksbeitingen svært risikofylt.
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går uten unntak i dyreeiers disfavør.
Tall og statistikker brukes bare i den
grad det tjener vernesaken. Og jeg tror
det har noe med den geografiske
 nærheten fylkesmannen her har til
Direktoratet for Naturforvaltning, med
tilhørende påvirkning fra verneinteres-
sene, sier Lien. Som ytterligere eksem-
pler viser han til de mange avslag på
skadefellingstillatelser på bjørn som er
gitt opp gjennom årene, til tross for
stort omfang av dokumenterte draps-
og skadetilfeller. Videre mener han at
bøndenes registrerte normaltap syste-
matisk blir forsøkt oppjustert slik at
spriket mellom normalt og unormalt
tap blir mindre, og dyreeiere som søker
erstatning for skadde eller drepte sauer
opplever hele tiden at erstatningen blir
avkortet.

- Det kan være vanskelig for
 bøndene å dokumentere at tapene
skyldes bjørn eller andre rovdyr hvis
man ikke finner kadavrene. Kanskje
blir man ikke klar over tapet før ved
høstsankingen. Men endringen av
 tapstall de siste årene kan ikke 
skyldes annet enn rovdyr, for helse-
situasjonen for sau er mye bedre i dag
enn den var for 10 år siden, sier fylkes-
lederen. 

Skulle ikke koste noe
Han kan heller ikke forstå hvorfor 
 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag aldri
benytter seg av anledningen i rovvilt-
forskriftens paragraf 8, om etter eget
tiltak å fatte vedtak om iverksetting av
felling for å forhindre fremtidig skade.
- Når vanlige skadefellingstillatelser
ikke gir resultater, bør fylkesmannen
kunne ta kontakt med Statens natur-
oppsyns jaktlag for å få tatt ut skade-
gjørerne. Disse har egne budsjetter og
får lønn for jobben.

Han er fortørnet over de sentrale
bestemmelsene om at lokale jaktlag
som har fått skadefellingstillatelse selv
må koste jakten, og at de offentlige til-
skuddene ikke kan gå til lønnskompen-
sasjon eller andre utgifter for jegerne.
Det kan søkes om kr 20.000, men det
skal i så fall gå til den kommunale
administrasjonen av fellingen.
- Stortinget har sagt at rovviltforvalt-
ningen ikke skal koste bøndene noe, og
da må det bevilges nok midler over
statsbudsjettet til å oppfylle dette. Det
gjelder midler både til jegerlønn,
 konfliktdempende og tapsforebyggende
tiltak og erstatninger.

Anne-Cath. Grimstad

PSYKISK PÅKJENNING: - Den psykiske
belastningen med å finne døde eller skadde
dyr blir etter hvert umenneskelig, sier Odd
Jarle Lien som selv er sauebonde og årlig
mister rundt ti prosent av besetningen som
følge av rovdyr, hovedsakelig bjørn.

ENORME BEITEOMRÅDER: - Midt-
Norge har enorme ressurser i form av til-
gjengelige utmarksbeiter, men rovviltsitua-
sjonen har gjort at flere og flere bønder
slutter med sau, sier leder i Sør-Trøndelag
Sau og Geit, Odd Jarle Lien.

Desperat rop 
om hjelp
Lien forstår at de lokale og statlige
 forvaltningsorganene i utgangspunktet
må rette seg etter de bestemmelser som
er vedtatt av Stortinget, men mener
likevel at det i stor grad er byråkratene
ved Direktoratet for Naturforvaltning
og fylkesmannens miljøvernavdeling
som setter standardene for hvordan
regelverket skal håndteres. Nå har han
«gitt opp» å krangle med fylkes-
 mannen om de skjønnsmessige
 vurderingene som foretas her.

I august sendte han og lederen av
Nord-Trøndelag Sau og Geit, Tone
Våg, i stedet et brev til de politiske
 partiene på Stortinget under tittelen
«Den norske rovviltgalskapen». Der
redegjorde de for sin fortvilelse rundt
den økende rovviltproblematikken,
bekymringen for norsk matproduksjon
og næringens utvikling når så mange
småfeholdere nå ser seg tvunget til å
slutte med sauehold. Skal småfeholdet
overleve, må rovviltbestandene ned på
et nivå som er til å leve med!

I brevet beskriver de to også den
etter hvert umenneskelige psykiske
belastningen bøndene utsettes for ved
stadig å finne døde eller skadde dyr, og
påpekte det urimelige i at eventuelle
uttak av skadedyr etter fellingstillatelse
må skje av lokale jaktlag på frivillig
basis og uten lønn.

Brevet er ment som «et desperat
rop om hjelp» og håpet er at innspillet
skal føre til debatt på høyeste politiske
nivå.
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- I 2007 er det i Sør-Trøndelag
bevilget 1,2 millioner kroner til
konfliktdempende og skadefore-
byggende tiltak i forhold til
rovvilt/beitedyr. Den største
potten er satt av til kompensa-
sjon for tidlig høstsanking.

Innenfor rammen av det nasjonale
regelverket er det mulig å søke om
midler til tapsreduserende og kon-
fliktdempende tiltak i rovviltforvalt-
ningen. Miljøverndepartementet til-
deler årlig slike midler på de 8 for-
valtningsområdene etter en helhetlig
vurdering, og den regionale rovvilt-
nemnda fastsetter retningslinjer for
fordeling av pengene innen regionen.
På det lokale plan er det fylkesman-
nen som behandler søknadene om de
forebyggende og konfliktdempende
tiltak i samsvar med regleverket og
nemndas retningslinjer. 

Etter søknad
- I 2007 fikk Sør-Trøndelag tilført 1,2
millioner kroner til slike tiltak, sier
Britt Eldrid Barstad ved fylkesman-
nens avdeling for landbruk og bygde-
næring. Hun er medlem av fylkes-
mannens rovdyr-team, som i praksis
tar stilling til  søknader og fordeling
av midlene. 

- Søknadsbunken fra beitelag og
kommuner for 2007 var stor, og peng-
ene begrenset, men fordelingen er
gjort etter grundig vurdering, sier hun.

- Den største enkeltpotten, kr
400.000,-, er gått til kompensasjon
for ekstra arbeid og fôr i forbindelse
med pålagt seint slipp på vårbeite
eller tidlig sanking av sau. Herfra
utbetales det 6 kroner pr. dyr pr. dag i
de aktuelle periodene. 

- Det er jo ikke så veldig mye, og
satsen har stått uendret i mange år,
men den ligger i hvert fall én krone
over det som betales for tidligsanking
på grunn av radioaktivitet, sier
Barstad. 

Fordelte midler
På bakgrunn av søknader fra beitelag
og kommuner ble midlene til taps -
reduserende og konfliktdempende
 tiltak i 2007 fordelt som følger:

• Kr 60.000,- til tapsforebyggende
tiltak i reindriftsnæringen, blant
annet til ekstra beredskap i
 kalvingsområder.

• Kr 220.000,- til ekstraordinært og
utvidet tilsyn til beitelag for sau.
Tilskuddet gjelder bjørn og jerv, og
forutsetter at det foretas tidligsank -
ing av sau i de aktuelle om rådene,
hvis nødvendig. Støtten omfatter
for eksempel de fleste beitelag i
Selbu, som blant annet har avtale
med lokale orienteringsklubber om
å sjekke spesielle områder og
 topografi under treningsturer.

• Kr 70.000,- til ekstraordinært til-
syn til alvorlige skadesituasjoner
forårsaket av jerv i Oppdal.
Beløpet disponeres av kommunen
og vil blant annet kunne gå til
innleie av tilsynsvakt på kveld og
natt for å skremme rovdyra vekk
fra skadeområdet.

• Kr 120.000,- til konfliktdempende
tiltak etter søknad fra beitelag og
kommuner, bl.a. til utdanning av
sporingshund for bjørn, kurs i
effektivt tilsyn i rovdyrsituasjoner,
ulike former for møter, samt
turer/befaringer. 

• Kr 45.000,- til gaupeklaver på
Nord-Fosen. Klavene settes på lam
og har vist seg å være et effektivt
hinder mot strupebitt av gaupe.

• Kr 100.000,- til bestandsregistre-
ring av gaupe i 2007-2008 i utsatte
gaupekommuner. Midlene gjelder
godtgjørelse til Sør-Trøndelag
Jeger og Fisk, som skal utføre
registreringsarbeidet.

• Kr 110.000,- til konfliktdempende
tiltak rettet mot allmennheten i
regi av fylkesmannen, blant annet
ulike informasjonsmøter og åpne
møter om rovviltkunnskap.

• Kr 400.000,- til kompensasjon ved
pålagt tidlig sauesanking. Pengene
skal kompensere for ekstra arbeid
og fórutgifter og eventuelt leie av
jord eller beiter og gis i form av 
kr 6,- pr. dyr pr. dag fram til
 normal hovedsankingsdato.

• Kr 75.000,- til ekstraordinært til-
syn, beredskap og administrasjon i
forbindelse med akutte skadesitu-
asjoner, oppretting av fellingslag
etc. Pengene kan ikke brukes til
lønnsmidler.

Unnlater 
å søke 
erstatning
Selbu Sau og Geit vil denne
 høsten ta aktiv kontakt med
alle medlemmer som har hatt
unormale tapstall på utmarks-
beite for eventuelt å være
behjelpelig med søknad om
erstatning. Fylkeslaget i Sør-
Trøndelag anmoder også alle
andre lokallag om å gjøre det
samme.

Det er stort sprik mellom det antal-
let sau og lam som er antatt eller
 dokumentert drept av rovdyr, og det
antallet dyr det søkes erstatning for.
Leder i Sør-Trøndelag Sau og Geit,
Odd Jarle Lien vet at mange saue-
 bønder rett og slett mister motet
ved tanken på det omfattende
papir arbeidet det medfører. Andre
tror  kanskje ikke det har noen hen-
sikt å søke hvis det ikke kan doku-
menteres at dyra er drept av rovdyr.

- Vi vil også hjelpe folk til å anke
fylkesmannens avgjørelse hvis de
 opplever at erstatningen blir
 avkortet i forhold til kravet, sier
Lien.

1,2 millioner til forebygging

TANNMERKER: Slike tannmerker i
sauens nesebein reknes som en klar
 dokumentasjon på bjørneangrep.
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- Vi har kjent til problemene
rundt sau og bjørn i Midt-Norge
de siste 10 årene, og forsøker å
håndtere situasjonen så godt vi
kan ut fra den myndighet vi er
gitt, sier Bjørn Rangbru ved
Fylkesmannens miljøvernavde-
ling i Sør-Trøndelag.

Han har normalt lite med fellings -
tillatelser å gjøre, men fungerer som
beredskapsansvarlig i miljøvernsjefens
og rovviltkonsulentens feriefravær. 

Politisk beslutning
Det var politikerne som ved behand-
lingen av Stortingsmelding nr. 15-
2003-2004 fastsatte nasjonale og
 regionale bestandsmål for rovdyr i
Norge og fordelte myndighet og opp-
gaver mellom ulike instanser. Målet er
å sikre artenes levedyktighet i Norge,
samtidig som man skal bestrebe å
redusere konflikter med beitenæringen
og andre interessegrupper til et
 minimum. 

Ulike roller
Direktoratet for naturforvaltning (DN)
er overordnet myndighet i rovviltfor-
valtningen, med ansvar for over -

våkingsprogrammet for rovvilt. 8
 regionale rovviltnemnder har hoved-
ansvaret for forvaltningen av gaupe,
jerv, bjørn og ulv i hver sine regioner.
Dersom bestandsmålet for den enkelte
dyreart er nådd, har nemnda myndig-
het til å fastsette kvoter for blant annet
skadefelling og lisensjakt. I motsatt fall
er det Direktoratet for naturforvaltning
som tar slike beslutninger. Statens
Naturoppsyn (SNO) gjennomfører
skadedokumentasjon og bestands-
registrering.

Fylkesmannen derimot, har kun
myndighet til å iverksette fellings -
 tillatelser innenfor kvoter gitt av
 rovviltnemnda eller DN, administrere
lisensjakt og kvotejakt på store rovdyr
og behandle søknader om forebyg-
gende og konfliktdempende tiltak i
samsvar med regler og retningslinjer.

Ukjent individtall
Rangbru kjenner ikke til det grunn-
lagsmaterialet som ble brukt for
 utformingen av bestandsmål for blant
annet bjørn i region 6 - Midt-Norge,
men viser til at de 4 ynglingene pr. år
det er snakk om, fortrinnsvis skal skje i
indre del av Nord-Trøndelag.

Heller ikke Morten Kjørstad i DN
kan si noe om hvor mange bjørner det

vil være i et område som har oppfylt
måltallet om fire årlige ynglinger. Han
kjenner til at svenske forskere opererer
med et totaltall på 10 individer for hver
enkelt yngling, men tror neppe disse
tallene kan brukes i Norge. I Sverige,
hvor man regner med at det finnes
rundt 2500 individer, er kjønn og
aldersfordeling annerledes enn her i
landet, hvor en stor prosentvis andel av
individene er unge hannbjørner som
har utvandret fra Sverige.

Kjørstad viser imidlertid til popula-
sjonsovervåkingen som i fjor ble
gjennomført ved hjelp av DNA-
 analyser av ekskrementer og hårprøver
fra bjørn i landets fem nordligste
 fylker. I alt ble det i disse fylkene
 identifisert 71 ulike individer, men
dette regnes som absolutte minimums -
tall. I 2008 skal tilsvarende innsamling
skje i Sør-Norge, og videre gjentas i
nord og sør annethvert år. Metoden vil
gi sikrere og sikrere oversikt over
enkeltindivider av bjørn etter som
årene går.

Anne-Cath. Grimstad

FM har begrenset myndighet

KLAR OVER PROBLEMET: - Vi har kjent
til problemene rundt sau og bjørn i Midt-
Norge de siste 10 årene, og forsøker å
håndtere situasjonen så godt vi kan ut fra
den myndighet vi er gitt, sier Bjørn
Rangbru ved Fylkesmannens miljøvern-
avdeling i Sør-Trøndelag. Her viser han et
kart over antatte og dokumenterte tilfeller
av sau som er drept av bjørn i perioden
2004-2007.

NATURELSKER: Leder i Sør-Trøndelag Sau og Geit, Odd Jarle Lien, er glad i naturen og
ønsker et artsmangfold som også omfatter brunbjørn. - Men nå er bjørnebestanden i
Midt-Norge blitt så stor at den er umulig å leve med for småfebønder, sier han under en
kafferast på hytta si på Høstvollen i Selbu, hvor han selv har sauer på utmarksbeite. 
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Gjør-det-selv-telling 
av markegg 
I Western Australia driver
Animal Health Department opp-
læring av sauebønder slik at de
selv kan lære seg å analysere
avføringsprøver hos sau og
behandle riktig mot innvolls -
parasitter. Utstyret er enkelt.

Innvollsparasitter hos sau er et enda
større problem i Australia enn det er
her hjemme på berget. For å prøve og
komme uvesenet til livs, benytter saue-
bøndene store mengder medisin i
 forebyggende øyemed. Men medaljens
bakside er at problemet med medisin-
resistente snyltere derfor også er større
i Australia. 

Egne prøver
Hyppig eggtelling er et forsøk på å
begrense preparatbruken og gjøre det
mulig å foreta dosering i riktig mengde
og til riktig tid. Samtidig er det store
avstander mellom sauebøndene og stor
underkapasitet på veterinærer som kan
bistå med eggtelling. I Western
Australia har dyrehelsedepartementet
derfor begynt å holde kurs for del sta-
tens sauebønder, slik at de selv kan ta
avføringsprøver av dyra sine gjennom
sesongen, analysere dem, og ut fra
resultatene avgjøre hvilke og med hvil-
ken frekvens markbehandling bør fore-
tas. 

Tellekammer
Først og fremst trenger man et mikro-
skop. Det behøver ikke å være så veldig
avansert, men må ha minst 40 gangers
forstørrelse og okularer med bredt
fokusområde. I tillegg brukes måle be-
ger, pipette og plastskåler for å blande
avføringsløsningen i. Og sist, men ikke
minst, må man ha et lite «kammer» til
å ha væsken med  avføringsprøven på
under mikroskop eringen, og tilhørende
glassplate med rutemønster eller linjer
til å telle antall markegg i forhold til. 
Det finnes flere produsenter av slike

«tellekammer». Animal Health
Department i Perth har godkjent to
systemer, og har videre utarbeidet en
praktisk step-by-step-instruksjon for
hvordan analysene skal utføres. 

Overkommelig
Så langt har egenanalysene vært en
suksess. Nødvendig utstyr har kostet
sauebøndene 4-5.000 kroner i engangs-
utgifter, men med flokker på flerfoldige

tusen dyr og en situasjon der faren for
medisinresistente snyltere er overheng-
ende, har ikke kostnadene vært noe
hinder for interessen. Tellekammeret
med plate og tilhørende instruksjon er
for øvrig tilgjengelig for hvem som
helst på internett.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad
catgrim@online.no

RENSLIG KLARGJØRING: Akrylboksens kanter holder den oppløste avføringsprøven 
på plass uten søl. Markeggene telles i forhold til et finskåret linjesystem i glassplaten som
 ligger nøyaktig 1,5 millimeter over boksens bunn.

NØYAKTIG: Markeggene telles i forhold til et
presist linjesystem i glassplaten som ligger 1,5
millimeter over boksens bunn.
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Gordon Nesick, helikopterpilot i
Australia, driver Ocean Systems
«på si», og selger analyse materi-
ell for telling av egg fra innvolls -
parasitter hos sau.

Salget skjer over internett og admini s-
treres av hans kone Susan. Men
 markedet er «smalt» og virksomheten
er bare en av flere som den tyskfødte
gründeren driver på fritiden, så hittil
har ekteparet nøyd seg med markeds-
føringen til det vestaustralske land-
bruksdepartementet.

Privat behov
Det startet for 3 år siden, da Gordon
ville kjøpe mikroskop til sønnen sin.
Av prismessige årsaker valgte han å
importere fra Kina, men minstebestil-
ling var tre stykker. Siden han fikk god
pris slo han til, og begynte å søke etter
kjøpere til de andre to mikroskopene,
eventuelt flere som han kunne
 importere senere. 

Animal Health Department i
Western Australia responderte. De drev
opplæring av sauebønder i å ta
 avføringsprøver av dyra sine, slik at de
selv kunne foreta telling av egg fra inn-
volls parasitter. Til det trengte  bøndene
et mikroskop av den kvalitet og type
Gordon hadde fått tak i. I tillegg måtte
man ha noe å oppbevare analyse prø-
ven på under mikro skoperingen, og til-
hørende glassplate med rutemønster
eller linjer til å telle antall markegg i
forhold til. 

Anbefales
Det fantes allerede en slik «telleplate»
på det australske markedet, men
Gordon fant den både dyr, unøyaktig
og sølete i bruk. Derfor konstruerte
han sitt eget utstyr. Hos en kompo-
nentprodusent får han nå laget en liten
computerskåret boks i akryl. Ut -
formingen er slik at det er nøyaktig
plass til en spesialprodusert glassplate
oppi, med en fast avstand på 1,5
 millimeter fra bunnen. Eggene kan
enkelt telles i forhold til nøyaktige
 linjer i glassplaten. Prøveboksen er helt
renslig, i og med at prøvevæsken

 (avføring i saltoppløsning) holder seg
innenfor et avgrenset område etter at
boksen er «ladet» med pipette. På den
måten beskyttes også mikroskopet.
Systemet er utprøvd av landbruks de-
partementet i staten Western Australia
som anbefaler det overfor sauebøndene
i kampen mot medisin resistente para-
sitter.

Rimelig pakke
I starten solgte Gordon Nesick og kona
hele sett til bøndene, bestående av både
mikroskop og analyseutstyr. Etter hvert
finnes så mange rimelige, men gode
nok, mikroskoper på markedet, at de
har valgt å selge kun analyseutstyret;
bestående av akrylboksen, to glass pla-
ter og landbruksdepartementets nøy-
aktige beskrivelse av hvordan  analysen
skal foretas. Bestillingen skjer pr. e-post
(sales@oceansys.net.au) og koster ca.
275 kroner. 

Nettsalg fra 
kjøkkenbordet

FORBEDRET UTSTYRET: Da den tyskfødte gründeren Gordon Nesick begynte å selge
kinesiske mikroskoper til australske sauebønder, fant han samtidig ut at han ville forbedre
det analyseutstyret som skulle legges under okularene. Det nye utstyret gir mer nøyaktig
resultat og mindre søl av saltoppløsning, som tidligere skadet mikroskopene. I dag selger
han og kona bare pakken med analyseutstyr.

NETTSALG: Susan Nesick sender pakker
med tellekammer, glass og bruksanvisning
til sauebønder i hele Australia, men først
og fremst i vestregionen. Bestillingene kom-
mer inn på e-post.
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AVFØRINGSPRØVE: Ved å ta jevnlige
avføringsprøver fra sauer og lam og finne
ut hva de inneholder av egg fra innvollspa-
rasitter, kan man medisinere riktig og
unngå resistente snyltere. Det gjelder her
hjemme så vel som i Australia.

EKSPERTENE VURDERER: Eggtellingsekspertene ved veterinær høgskolens  avdeling på
Sandnes ser på analyseutstyret fra Australia, og slår fast at både metode og til dels para-
sitt-typene er de samme som her til lands. Fra venstre ses laboratorieingeniør Ingjerd
Rasmussen, professor Martha J. Ulvund og laboratorieleder Wenche O. Torsteinbø.

- Det er ikke vanskelig å telle egg
i avføringsprøver hvis man har
lært det og disponerer nødvendig
utstyr. Vårt håp er at flere
 veterinærer vil gjøre dette i
 praksis, sier professor Martha J.
Ulvund ved Norges Veterinær -
høgskoles seksjon for småfe forsk-
ning i Sandnes.

Gode mikroskoper koster mer i Norge
enn i Australia, og siden sauenæringen
også er av et annet format, tror hun
ikke det er så mange bønder som vil
være interessert i å anskaffe eget
 marktellingsutstyr. 

Ønsker flere
- Men det er alt for få som kan utføre
slik eggtelling her til lands, og vi opp-
fordrer derfor mange flere veterinærer
og deres medarbeidere til å delta på
veterinærhøgskolens årlige kurs i Oslo
og på Sandnes, sier hun. Flere og
 raskere muligheter til å få analysert
avføringsprøver vil være viktig for å få
kunnskap om og kontroll over
 situasjonen rundt medisinresistente
innvollsparasitter her i landet. 

Anvendelig
Ulvund har sett på gjør-det-selv-

Flere veterinærer bør telle

 utstyret fra Australia, og slått fast at
analysene i prinsippet utføres på
samme måte som ved NVH’s eget
laboratorium. Tellekamrene kan derfor
meget vel anvendes av for eksempel
veterinærkontorer i Norge, selv om

hun personlig benytter andre typer
bunn- og dekkglass når hun analyserer
avføringsprøver.

Kartlegging av parasitter hos småfe 

og effekten av anti-parasittmidlene 

i Norge

Fra sommeren 2007 starter et 4-årig prosjekt ved Norges
 veterinærhøgskole som skal kartlegge utbredelsen av mage-
tarm-parasitter hos småfe i Norge, og effekten av antiparasitt -
midlene. Prosjektet er et samarbeid med Helsetjenesten for sau
og Helsetjenesten for geit og er støttet av Norsk Forskningsråd.

I den forbindelse vil det høsten 2007 bli sendt ut spørreskjema 
til over 1000 produsenter over hele landet angående parasitt-
 behandlingen hos sau og geit. 
Hvis du skulle få spørreskjemaet i posten, vær vennlig å svar 
så godt som mulig og returnér det tilbake, da det gjør
 kart leggingsarbeidet vårt sikrere og bedre. Det er dine svar vi
er avhengig av!
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Sliping og reparasjoner utføres
Stort utvalg av reservedeler for de fleste typer maskiner og håndstykker

Be om gratis tilsendt brosjyre

Alle priser er
uten mva og porto.

Bestiller du for mer enn
kr 1.000,- sendes
varene portofritt.

Heiniger
Acutecc

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

KLYPPEUTSTYR

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

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

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

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

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

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

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

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

185,-

Heiniger Camelid; Kam
spesiallaget for klypping av
Lama, Alpakka og Kamel.
Setter igjen mellom 6 til 10
mm. Brukast samen med ein
vanleg kniv. 310,-

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

39,50

13.500,-
10.900,-

8.900,-

Heiniger EVO
med Fleksi

Heiniger EVO
med fast drev

Heiniger 
ONE

NYHET!

Maskinene 
«alle» vil ha!

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

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

Heiniger Xtra Handmaskin 
for  klypping av små besetningar 
og storfe. 3500,-
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Det siste utbruddet av munn- og
klauvsjuke i Storbritannia er en
skremmende påminnelse om at
smittebeskyttelse er og blir viktig.
Men det er også viktig å beskytte
sauer og lam mot hjemlige og
mindre dramatiske sjukdommer
som likevel kan ha stor betyd-
ning for både velferd og produk-
sjonsresultater i flokken.

Heldigvis ser det per i dag ut til at
utbruddet av munn- og klauvsjuke i
Storbritannia er av begrenset omfang.
Men det minner oss om at faren for å
få inn alvorlig smittsomme sjukdom-
mer til Norge er reell, og at vi gjør
klokt i å ha generelle smitteforebyg-
gende tiltak som kan begrense smitte -
spredning på alle nivå. Det gjelder
smitte inn til landet, mellom regioner
og fylker i Norge, mellom flokker,
mellom dyr i flokken og også fra dyr til
menneske. Gode smitteforebyggende

tiltak er hensiktsmessig, ikke minst
med tanke på de utfordringer vi
 allerede har, slik som byllesjuke, para-
tuberkulose, spesielt aggressive koli-
bakterier, lus og resistente parasitter. 

Hva spres og hvordan
Vanlige smittestoffer som kan spres
mellom sau er virus, bakterier, parasit-
ter og til en viss grad prioner og sopp.
Men spredning av parasitter og
 bakterier som er motstandsdyktige mot
hhv. parasittmidler og antibiotika er
også relevante i denne sammenhengen. 

Det er særlig gjennom livdyrkontakt
at faren for å spre smitte er størst, og
da er livdyrsalg hvor innkjøpte dyr
 settes permanent inn i flokken den
største risikoen. Høstens vakreste even-
tyr er i gang, og sau i tusentall sankes
fra utmarksbeite. Kortvarig kontakt
som ved fellesbeite, sanking, skilling,
kåringer og værringer utgjør også en
risiko. Det samme gjelder persontra-
fikk som veterinærbesøk, saueklipping
og ultralydundersøkelser og småfugl og

insekter. I forbindelse med gårdstu-
risme og åpen gård skal en være særlig
på vakt med hensyn til svært smitt-
somme sjukdommer, som for eksempel
munn- og klauvsjuke. Tiltak må vurde-
res ut fra risikobildet. Husdyrgjødsel og
vann kan også bidra til spredning av
smitte.    

Generelle prinsipper for
 smittebeskyttelse 
Norsk sauehold er basert på bruk av
fellesbeiter og værringer, noe som gjør
at vi må leve med en viss grad av
 smittefare. Det er derfor ekstra viktig å
ha gode rutiner for å begrense innslepp
av nye sjukdommer og hindre fore-
komst og spredning av sjukdommer vi
har. Gjennomføring av fornuftige tiltak
som reduserer risikoen til et aksep-
tabelt nivå i det daglige og økt fokus i
perioder med økt risiko er viktig. 
- Dyr som ikke har kontakt på

utmarksbeite bør heller ikke møtes
under sanking eller på kåringer. På
den måten kan en redusere smitte -
spredning fra et beiteområde til et
annet. 

- Generelt øker risikoen for smitte-
spredning jo flere flokker og dyr
som er samlet, og jo tettere og leng-
re dyra er i kontakt. 

- Stress øker utskilling av smitte-
stoffer da dyrets naturlige mot-
standskraft reduseres, det betyr at
dyr er ekstra smittefarlige under
sanking, skilling, transport og
kåring. Smittefaren kan reduseres
ved å begrense den direkte kontak-
ten mellom dyra gjennom tette
 skillevegger mellom kveer og evt. på
bil. 

- Der dyr samles ved slikkesteiner,
under sanking, skilling og kåring er
det viktig med et fast og tørt under-
lag med god drenasje. Det reduserer
faren for spredning av parasitter og
klauvsjukdommer.

- Bruk av semin er den tryggeste
måten å få inn nye gener i flokken
på. Dersom kjøp av livdyr likevel

Smittebeskyttelse - like
viktig som alltid! 

Sanking er kanskje høstens vakreste eventyr, men utgjør en fare for spredning av smitte
mellom flokker. Unngå å sanke samtidig dyr som ellers ikke har kontakt i beiteperioden. 
(Foto: Grethe Ringdal)
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foreløpig utkast til helseattest kan
lastes ned fra HT-sau sin hjemme -
side.

- Innkjøpte dyr må undersøkes
 grundig og settes i karantene i rundt
3-4 uker før de brukes i flokken. I
løpet av den perioden bør de
behandles mot innvendige og
utvendige parasitter. Før dyra
 slippes med resten av flokken bør de
igjen undersøkes grundig med tanke
på sjukdom. Ved import gjelder
 spesielle krav.

- Smittesluse med skifte av klær og
fottøy er viktig for å unngå smitte
via persontrafikk. 

Helsetjenesten for sau, i samarbeid
med NSG, Nortura, KLF og KOORIMP
vil i løpet av høsten komme med
 konkrete forslag til tiltak sauenæringa
selv kan gjennomføre for å redusere
forekomst av sjukdom og risiko for
spredning av smitte. 

Synnøve Vatn, Helsetjenesten for sau,

Animalia

ht.sau@animalia.no

Smittefaren under skilling øker med antall flokker og dyr og jo lengre tid dyra er i kontakt
med hverandre. Tette skiller og tørt, drenerende underlag reduserer risikoen for spredning
av smitte. (Foto: Grethe Ringdal)

anses nødvendig, anbefales det å
kjøpe «kortreiste» værer for ikke å
spre sjukdommer over lengre
avstander. Kjøp av værer over
 fylkesgrenser og søyer fra andre
flokker krever dispensasjon fra
regelverket. Dersom det er aktuelt
bør en likevel kjøpe mest mulig
«kortreist». For eksempel anses

Nord-Norge fritt for paratuberkulo-
se, mens det er utbredt hos geit og
finnes hos sau i noen kombibeset-
ninger i flere fylker i Sør-Norge.

- Et værlam kan ha med seg smitte-
stoffer uten å vise tegn på sjukdom.
En helseattest utfylt av eier eller
veterinær som beskriver helsestatus
i hele flokken er derfor viktig. Et
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Rettelse:
Det var dessverre en feil i artik -
kelen om lammetap i forrige
 utgave av Sau og Geit. Vi beklager
at det har blitt brukt feil tall for
prosent tapte lam totalt, både i
artikkelen og i årsmeldingen til
Sauekontrollen. Det ble skrevet at
det totale lammetapet var på 12,9
% av alle fødte lam i 2006. 12,9 %
er tap av alle levendefødte lam.
Når man legger til de dødfødte, er
tapsprosenten oppe i 17,2 % av
alle fødte lam. 

 viktig både i forhold til slakte -
opplysninger, indekser og ved kåring. 

Rett produsentnummer
Det er også viktig å se på produsent-
nummeret som kommer på listene fra
Sauekontrollen. Dette må være det
samme som står registrert i Produ -
sentregisteret og i ørenummeret hos
dyrene. Hvis ikke vil alle slaktedata bli
avvist, og det går utover både deg selv
og eventuelt ringen du er med i.
Samtidig som det er viktig å ha riktig
produsentnummer i kontrollen, er det
viktig å være klar over at det er en
periode dette ikke kan endres. Hvis
produsentnummeret endres i denne
perioden, er det fare for at den nød-
vendige koblingen mellom produsent
og individ mistes og indeks blir ikke
beregnet.

Sjukdomsregistreringer
Glem ikke å registrere sjukdom i denne
hektiske tiden. Registrér både egen -
behandling og veterinærbehandling.
Små sjukdomstilfeller som ikke
behandles bør også registreres, slik at
du kan få oversikt over omfanget.
Glem heller ikke  registrering av fore -
byggende behandling. Husk at disse
har koder fra 700 og oppover. 

Internettrapportene
Haustlista ligger også ute på
Internettrapportene. Dersom du selv
tar ut sentrale lister via Internett -
rapportene, kan du nå avbestille de
 listene du ikke ønsker sendt ut fra
 sentralt hold. Dette gjør du ved å gå
inn på Internettrapportene og velge
bestilling. Mangler du brukernavn og
passord, er det bare å kontakte bruker-
støtte.

Nyansatt
Valeria Khvalynskaya har nå gått ut i
fødselspermisjon. Som erstatning for
Valeria, har vi ansatt husdyrbiolog
Tone Beate Hansen. Tone Beate
 kommer fra stilling som fagkonsulent

ved Fagsenteret for fjørfe, og begynner
i Sauekontrollen 10. september.

Stine Løvik og Valeria Khvalynskaya
(Foto: Grethe Ringdal)

Nytt fra Sauekontrollen

Hva skjer:
- Levér haustvektene: Send

haustlista til din rådgiver så
snart du er ferdig med hoved-
veiing. Etterveiinger kan du få
registrert seinere.

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

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

- Husk: Produsentnummer kan
ikke endres i Sauekontrollen
mellom 28. juli og 10. novem-
ber.

Ønsker du å bli medlem av
sauekontrollen? 

Ta kontakt med ditt lokale slakteri.
For mer informasjon, se:
www.animalia.no/sauekontrollen

Sommeren er over, og sauene er
på vei hjem fra beite. Nå er det
tid for høstveiing, før en stor del
av lammene ender på slakteriet.
Opplysningene som registreres
nå gir viktig informasjon til
indeksberegningen, så ta gjerne
en ekstra sjekk på at dataene er
riktig. Glem heller ikke sjuk-
domsregistrering nå på høsten.

Haustlista
Haustlista er nå sendt ut, og vi håper
den blir et godt hjelpemiddel i en
 travel høstsesong. Lammets o-indeks er
trykt i feltet for merknader. Kopplam
har først o-indeksen og  deretter teksten
«klam». Fosterlam har først o-indek-
sen, og deretter 4-sifret mornummer
(det vil si 4 siste siffer i morens øre-
nummer). Dette er av plasshensyn.
Neste år vil lista bli endret slik at vi får
eget felt for lammeindeksen. 

For å få inn slakteopplysninger i
Sauekontrollen er det viktig at
 ørenummeret hos dyret stemmer over-
ens med nummeret som er registrert i
kontrollen. Ta derfor en ekstra kikk på
haustlista og se om det er dyr der du
ikke har/har hatt i fjøset. Dette er
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ANIMALIA: SAUEKONTROLLEN
Gode resultater bygger på god oversikt!

Tlf: 22 09 24 40  brukerstotte@animalia.no

www.animalia.no

Sauekontrollen gir deg den 

kunnskapen du trenger om:

slaktekvalitet

tilvekst

produksjonsresultater

beitebruk

helsestatus

Dette gjør at du kan planlegge for bedre 

resultater. Meld deg inn og få tilgang til 

våre verktøy. 
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- God slaktehygiene er avgjør -
ende for å hindre at farlige
 bakterier overføres fra dyrets
hud og tarm til slakteoverflaten.
Og reine dyr er en grunnleg-
gende forutsetning for å kunne
gjennomføre dette, sier avde-
lingssjef Ola Nafstad i Animalia. 

En samlet kjøttbransje har nå
utarbeidet felles retningslinjer
for sikring av hygienisk råvare  -
kvalitet ved slakting av storfe og
sau.

Ola Nafstad oppfordrer alle saue pro-
dusenter til å sette seg inn i de nye ret-
ningslinjene, og Animalia sender i nær-
meste framtid ut informasjons materiell
til alle sauebønder.

Hva er det viktigste?
- Etter fjorårets E.coli-utbrudd har en
samlet norsk kjøttbransje arbeidet
intensivt for å forbedre slaktehygienen
på alle dyrearter. Det viktigste med
 retningslinjene er å legge til rette for
god hygienisk slakting. Dette er et
arbeid norske bønder også må bidra til

gjennom å levere reine dyr til slakt, sier
Nafstad.

- Hvordan kan norske saue  -
produsenter bidra?
- Ved slakting skal sau og lam være
tørre, reine og nyklipte. Det er klart at
oppstallingsforhold og klipping er
 viktige momenter. Dyr klipt umiddel-
bart før slakting er det beste utgangs-
punktet. De fleste slakterier ønsker der-
for mest mulig klipping på anlegget og
har økonomiske virkemidler som sti-
mulerer til det. De som likevel  klipper
hjemme før levering, må gjøre dette
mindre enn tre dager før levering. Går
det lengre tid enn det er det viktig at
ulla har vokst såpass at man kan klippe
på nytt i de områdene som er avgjø-
rende for slaktehygienen.
Forutsetningen for at dette skal være
mulig, er at ulla har blitt minst 1 cm
lang. Det er videre en forutsetning at
dyra oppstalles tørt og reint og dermed
forblir reine. Inntil opplessing på dyre-
bilen er dette produsentens ansvar og
risiko, understreker avdelingssjefen i
Animalia.

Hva slags risiko snakker vi om?
Fra sesongen 2006 ble det innført et

hygienetrekk på 120 kroner for sau og
lam som ikke lar seg klippe reine eller
der det ønskes at dyra skal slaktes med
ulla på for at en skal kunne ta vare på
verdien av skinnet. 

- Hygienetrekket skal stimulere til
levering av reine dyr og dekke slakteri-
ets ekstrakostnader, som er knyttet til
tilpasset slakteprosess og delt råvare-
strøm, påpeker Ola Nafstad i Animalia.

Arne Flatebø
arne.flatebo@nsg.no

Reine dyr gir bedre
 mattrygghet

Avdelingssjef i Animalia, Ola Nafstad
 oppfordrer alle saueprodusenter til å gjøre
seg kjent med retningslinjene for å sikre
hygienen ved slakting av sau og lam. 
(Foto: Animalia)

Det er god betaling for å klippe vekk dette før slakting. 
(Foto: Animalia)

Etter sluttfôring må ulla være så lang at det er mulig å klippe
de kritiske områdene, dvs. minst 1 cm. (Foto: Animalia)
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STREKKMETALL
Løst eller på selvbærende ramme

Gunstige priser!
Be om tilbud.

Navn: .....................................................................

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

Strekkmetallrister
Innredninger
Ferister
Drikkerenner

Prisnivå på lam og årets prisprognose
Marknadssituasjonen på lam har på få
år snudd frå overskot til underskot.
Nye produkt og god marknadsføring,
samstundes med ein nedgang i saue -
talet, er årsaker til dette. Det positive
med dette er at det er mogleg å auke
prisuttaket på lam og difor lønsemda.
Nortura har som mål å ta ut heile mål-
prisauken på kr 4,- i løpet av avtaleåret
07/08. For å ta ut ein så stor prisauke
er det viktigare enn nokon gong at
lammekjøttet er på plass når mark-
naden ynskjer det. Årets prisprognose
stimulerer difor til stor slakting spesielt
frå 10.-21. september. Det betyr at alle
bør sanke slik at ein får gjennomføre
fyrste plukkslakting seinast i denne
perioden. 

Prognoserte prisendringar inkl. grunn-
tilskot på lam resten av sesongen 2007:
10. september - kr 0,60
17. september - kr 1,10
24. september - kr 1,20
1. oktober - kr 0,50

Generelt vil avrekningsprisen, inklu-
dert grunntilskot på lam, ligge mellom
3 og 4 kroner over fjoråret. 

Muligheiter for betre pris
Leveringsvilkåra til Nortura gjev mog-
legheiter for å betre prisen for den som
ynskjer å gjera ein jobb for å spare
kostnader for fellesskapet. Med
utgangspunkt i eit lam på 19 kg’s
 slaktevekt, kan du oppnå fylgjande
pristillegg: 
Puljetillegg kr 0,52 -1,58 pr. kg
Tillegg Stjernelam kr 2,50 pr. kg
Skyvetillegg* kr 0,50 pr. kg
Sum kr 3,52 -4,58 pr. kg

*Blir utbetalt dersom innmeldte lam må
bli skyvd i sesongen. 

I tillegg vil samarbeid med ein eller
fleire naboar om samlasting føre til at
ein unngår stoppsatsen på kr 150.
Samarbeid i ein Lammering er ein
praktisk måte å utnytte desse mogleg-

heitene i leveringsvilkåra våre. Les 
meir om korleis du kan etablere ein
lLammering på 
«http//medlem.nortura.no» og 
«prisar/leveringsvilkår sau».   

Konsentrert slakting av sau
Som tidligare år stimulerer vi til
 slakting av sau før og etter lammese-
songen gjennom endring i avgifter,
 tilskot og pristillegg. For dei som ikkje
har fått nytta seg av perioden før
 lammesesongen, så vil saueprisen igjen
auke i veke 43-46 (22. oktober – 18.
november) med kr 3,00. (Grunntilskot
+ kr 1,00, engrospris + kr 0,50,
 effektivitetstillegg + kr 1,50). 

Satsing på villsau
Nortura har i dei to siste åra slakta
mellom 12.000 og 13.000 villsaulam. Vi
ser at fleire satsar på villsau, gjerne som
ei tilleggsnæring til vanleg norsk kvit
sau. Vi ser det difor som viktig å
 utvikle nye marknadskanalar for denne
spesialiteten. Denne sesongen vil vi av
den grunn lage to hovudprodukt av
villsau; badsturøkt lammelår og pinne-
kjøt med bog. Vi utnyttar da heile
 lammet på ein god måte.

Villsaulam med slaktevekt frå 
10,1-16 kg og klasse P+ og betre blir
betalt med ein meirpris på kr 5 i høve
til ordinære lam i same klasse og vekt-
gruppe. Lam frå 8,1-10 kg og klasse P+
og betre får lik pris som ordinære lam i
same klasse og vektgruppe.  

Støtte til elektronisk
 øyremerking (RF-ID)
Nortura har vedteke å støtte alle med-
lemmer som kjøper elektroniske øyre-
merke (RF-ID) til lamma sine, med 10
kroner pr. lam. Målet er at alle lamma
til medlemmene våre skal vera merka
med eit elektronisk øyremerke frå
våren 2008. Nortura gjer dette for å
auke effektiviteten, særleg på slaktefjøs
og klippeplass. Vi blir også betre på
elektronisk sporing og dokumentert
varestrøm. Det er viktig at alle blir med



Sau og Geit nr. 4/2007 • 65

for å unngå at vi må ha to «system» for
registrering i samband med slakting. 

For sauebonden vil elektronisk
øyremerking opne for mange mogleg-
heiter for meir rasjonell drift. Dette
gjeld særleg sortering og veging av lam.
Registrering av lamming, sjukdomar
og andre hendingar i sauefjøset kan
også gjerast enklare med elektroniske
øyremerke. 

Har du planar om å auke
 sautalet?
Nortura har som oppgåve å syte for
marknadsbalanse både når det er over-
skot og underskot av kjøtt. Eit av
 tiltaka for å gjera noko med under-

skotet av lammekjøtt, er å gje god
 rådgjeving til den som ynskjer å starte
eller utvide med sau. Dette krev som
oftast ombygging eller nybygging. I
Team sau har vi difor tilsett tre  råd -
gjevarar som kan hjelpe deg med råd,
planløysingar og byggskisser for å lage
gode og rasjonelle sauefjøs. Desse er: 
Region Vest: Knut Erik Ree 
tlf: 951 38 287 
E-post: knut.erik.ree@nortura.no
Region Øst: Knut Evensen 
tlf: 905 75 919 
E-post: knut.evensen@nortura.no
Region Nord: Siri Moen: 
tlf: 947 82 678 
E-post: siri.moen@nortura.no

Sentralt i Nortura har vi Per
Liahagen (tlf: 951 75 260, e-post:
per.liahagen@nortura.no) som har
lang erfaring når det gjeld rådgjeving
på hus og driftsløysingar for sau. 

Få KSL på plass!
Trekket for manglande KSL vart heva
til kr 3 pr. kg slakt frå 2. juli. Heile
kjøttbransjen er einige om dette trek-
ket. Du vil difor tape 57 kr for eit lam
på 19 kg dersom bruket ditt ikkje har
godkjent KSL. Ta kontakt med næraste
medlemssenter så vil du få den infor-
masjonen og hjelpa som skal til for å få
KSL på plass. 
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Slik så det ut 1. august der VM-hallen skal stå klar til årets NM.

På Bjerkreimsmarken 2007:

NM i saueklypping 
og ullhandsaming

gjenstandar som premiar i alle klassar. 
Festmiddagen er gratis for deltakarane
og vert halde på Grand Hotell,
Egersund laurdag kveld. 

Opnar med «lynklipping»
Som ein aperitiff startar vi med lyn-
klipping (speedshearing) fredag kveld i
Egersund by. Dette går ut på å klyppe
eit lam så raskt som mogleg. Det vil òg
bli servert noko attåt for kropp og sjel.
Dette skal bli spektakulært. Følg med
på våre internettsider for nøyaktig tid
og stad. 

Deltakarane i lynklippekonkur -
ransen vert plukka ut av arrangements-
komitéen.

For overnatting i Egersund kan vi
anbefale Grand Hotell tlf. 51 49 18 11,
eller Steinsnes Camping tlf. 51 49 41 36.
Fleire overnattingsplasser finn de på
VM 2008 sine internettsider på adressa
www.vm2008.no. Her og på internett-
sidene til Bjerkreimsmarken;
www.bjerkreimsmarken.no vil det etter
kvart koma detaljert program for
 konkurransane og opplegget elles. 
Alle som melder seg på vil få detaljert
program tilsendt. 

Påmelding
Påmeldingsskjema for NM-delta king
finn du på www.vm2008.no under
NM 2007. Dette skal sendast til: 
NM 2007 v/ Elin Ravndal Bell,
Ravndal, 4330 ÅLGÅRD, eller ta
 kontakt på mobil 938 18 031 eller 
e-post: kontoret@vm2008.no. Ved
påmelding; hugs å oppgje klasse, om
du bruker stag eller fleksi og kor
mange billettar til festmiddagen 
du treng. Påmeldingsavgifta på 
kr 350,- skal betalast ved frammøte. 
Siste frist for påmelding er 25. 
september. 

Tekst og foto: 
Peder Ravndal

I år skal NM i saueklypping og
ullhandsaming haldast på
Vikeså under Bjerkreimsmarken
laurdag 6. oktober. I tillegg til
NM vert det opne internasjonale
konkurransar i alle klassar. 

Konkurransane er prøve-VM før det
for alvor brakar laus hausten 2008.
Mykje spennande for publikum og
 deltakarar gjer det verd å ta turen til
Rogaland fyrste helga i oktober.

VM-kvalifisering
Vi ventar ekstra god deltaking dette
året fordi to ullhandsamarar og ein
saueklyppar skal plukkast ut til å
 representera Noreg i VM 2008. Rolf
Gravdal blei gjennom sin siger i NM i
fjor kvalifisert som den fyrste saue-
klypparen. Vi venter stor kamp om den
siste plassen. Ein del av verdseliten
kjem nok òg for å prøve seg i VM-
 arenaen.

Årets arrangement vil være i ein

flunkande ny hall, så vi treng ikkje
frykte veret. For fyrste gong vert det 6
klyppeplassar i ein konkurranse i
Noreg. Eit nytt poengutrekningssystem
skal takast i bruk; resultata for kvar
klyppar vil bli vist på ein stor TV-
skjerm. Straks dommarane har sett
over dyret og gitt sine poeng, vert
resultatet vist på skjermen. Det er kor
fint dyret er klyppt, tal dobbeltklypp
(dvs. om ulla er skadeklyppt) og tids-
bruk som avgjer kven som til slutt
vinn. Det vil bli lett for publikum å
 følgje med, sidan resultata heile tida
vert oppdatert på TV-skjermen.

Mange klassar
Vi får sjå nasjonale og internasjonale
deltakarar side om side klyppe i fire
klassar: Junior, Mellom, Senior og
Open, samt lagkonkurranse. I ein eigen
Open nasjonal klasse vert noregsmeis-
teren kåra. Det vert også open nasjonal
(NM) og internasjonal klasse i ull-
handsaming. Det vert deltakarpremie
til alle, og gode pengepremier og fine



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

Fatland Gjestal Ull, Karmøy Tlf 52 84 30 15

Fatland Gjestal Ull, Jæren Tlf 51 66 93 93

Fatland Gjestal Ull, Lofoten Tlf 76 08 00 72

Sommeren er over og det nærmer seg tid for slakting av
lam. Da er det full aktivitet med klipping på slakteriene, og
dermed øker arbeidsmengden utover høsten på
 ullstasjonene. Dette er noe vi ser fram til, men vi kunne
tenkt oss at sauebøndene også begynte å tenke mer på
ull, ikke bare på kjøtt.

Det siste året har vi dessverre sett en nedgang i
 ullkvaliteten, og dette er tegn vi i bransjen må ta på alvor.
Først og fremst går dette utover bonden, i form av at han
får mindre i ulloppgjør og dermed også mindre i inntekt. I
en tid der økonomien i saueholdet ikke er den aller beste,
er det viktig å tenke litt økonomi. Hvordan få mest mulig
igjen?    
Det får du selvfølgelig med å få et best mulig oppgjør,
både slakteoppgjør og ulloppgjør. Dersom du bryr deg om
både kjøttkvalitet og ullkvalitet, vil du ha større sjanse for
å drive optimalt. I senere tid er det blitt mer og mer vanlig
med semin, og det er tydelig at dette har slått negativt ut

for ullkvaliteten sin del. I avlsarbeid er det  viktig at det blir
tatt hensyn til ullkvalitet, som en viktig egenskap sammen
med kjøttfylde.
Ulloppgjøret kan utgjøre over 20 % av saueholdet, så det
er helt klart økonomi å ta vare på ulla. Vår oppfordring til
deg er derfor å tenke mer på ullkvalitet i avlsarbeid, det
kan lønne seg!

Enkle grep for å få best mulig ull er å velge riktig vær, 
hvit ull er bedre betalt enn farga ull, hold ulla ren, og 
for de fleste er det beste å klippe to ganger pr. år, vår 
og høst.
Ved klipping bør en tenke på å holde klippeplassen 
ren, skill lår-, buk- og haleull fra fellen og legg i egne 
sekker, klipp svarte sauer til slutt.
Har du spørsmål, ta kontakt med en våre ullstasjoner.

Husk at Fatland Gjestal Ull betaler godt 
for ulla!

Tenk på ulla !

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.

Future rundbuehaller

www.futurehaller.no - fadum@online.no
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Leserinnlegg

Departementskrøll om
økonomi i saueholdet
Landbruks- og matminister Terje Riis-
Johansen holdt 22. mars foredrag om
framtida for norsk saue- og geitehold
ved årsmøtet til Norsk Sau og Geit.
Om økonomi i saueholdet uttalte stats-
råden bl.a. (manus kan lastes ned fra
departementets nettsider): «Foretaks -
analyser viser at det er meget stor for-
skjell på produksjonen, og dermed
lønnsomheten, mellom store og små
bruk. NILF har foretatt sammenligninger
mellom den svakeste 1/3 og den beste
1/3 av 49 saueprodusenter (bruksstør-
relse 100-200 da). Vederlag til arbeid +
egenkapital pr. årsverk for den svakeste
1/3 var på kr 30.500 og for den beste
1/3 på kr 173.100. En slik variasjon i
lønnsomhet viser at næringen har store
utfordringer når det gjelder å heve
 kvaliteten på driften - og følgelig kvalite-
ten på produktet (lammekjøttet) som
sendes på slakteriet og til forbrukerne.»

Talla statsråden viser til er henta fra
NILF’s driftsgranskingspublikasjon med
regnskapsresultat fra 2005. Noen av
påstandene i foredraget samsvarer ikke
med datakilden og trenger å bli
 kommentert.

Spredningen i økonomisk resultat var
av den størrelse statsråden nevnte, men
lite i 2005-talla tyder på best lønnsom-
het i store besetninger. Den «svakeste»
tredjedelen av brukene i gruppa 100-
200 daa hadde i gjennomsnitt 131

 vinterfôra sauer (vfs), mens den «beste»
tredjedelen bare hadde 106 vfs. Blant
de 21 besetningene med 200-300 daa
hadde den beste tredjedelen 149 vfs,
den svakeste tredjedelen 152 vfs.

Disse tendensene sammenfaller med
hva man ofte finner i liknende studier
av gardsbruk i inn- og utland. Forskjeller
i lønnsomhet mellom brukere er store,
men lite forklares av bruksstørrelsen.
Forhold som naturvilkår, talent og drifts-
ledelse betyr atskillig mer. Videre trenger
ikke de samme brukere skille seg ut
med bedre resultat over en årrekke, og
studier som bare ser på ett år vil over-
vurdere forskjellene.

I begge arealgruppene, 100-200 daa
og 200-300 daa, var faste kostnader per
vfs. om lag 450 kr høgere hos svakeste
tredjedel enn hos beste tredjedel.
Salgsinntekter, tilskott og variable kost-
nader betydde mindre for resultatvaria-
sjonen. For eksempel var produksjons-
inntekter kjøtt per vfs hos svakeste
 tredjedel henholdsvis 210 og 120 kr
lågere enn hos beste tredjedel i
 gruppene 100-200 daa og 200-300 daa.
Andre studier har også vist at høge
faste kostnader er en vanlig årsak til
svak fortjeneste i forhold til sammen-
liknbare bruk, f.eks. kan det ha blitt
overinvestert i maskiner og bygninger
eller garden kan ha blitt kjøpt for dyrt. 

Klassifiseringsresultat blir ikke regis-

trert i driftsgranskingene. Likevel hevder
statsråden at variasjonen viser at saue-
næringa har store utfordringer på kjøtt-
kvalitetssida. Dette er overraskende,
også fordi norsk lammekjøtt ofte blir
ansett for å være av verdensklasse.
Analysene av årsaker til variasjon i
 økonomisk resultat, i alle fall i 2005,
antyder heller at det for den svakeste
tredjedelen vil være mer å tjene på å
rette hovedinnsatsen mot andre forhold
enn kjøttkvalitet (og høgere avdrått).

Atskillig grundigere vurderinger
trengs dersom man ønsker å vite mer
om hvordan brukere som ikke ligger i
toppsjiktet kan nærme seg de beste.
Uansett kan ikke alle bli like dyktige
som de beste, og en blir neppe rik på
penger av å være best på sau. Den
 dyktigste tredjedelen av saueholderne
tjente 200 kr mindre per årsverk enn
gjennomsnittet på 173 300 kr for alle
brukere i driftsgranskingene i 2005.
Dersom man klarer å ta ut de økte
målprisene på saue- og lammekjøtt vil
årets jordbruksoppgjør gi et etter -
lengtet inntektsløft. Like fullt er det 
fortsatt et godt stykke fram til en 
«jambyrdig stilling» i forhold til annen
gardsdrift, og jordbruksinntektene vil
som før ligge langt under det en 
alminnelig lønnsmottaker får i lønnings-
posen.

Av forsker Ola Flaten, (NILF)

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

Etablert 1946

GÅRDBRUKERE og JEGERE!KLIPP UT! KLIPP UT!

Mottar ALLE sorter skinn til beredning
og garving.

Alle sau- og lammeskinn leveres vaskbare.
Innlevering alle dager, også lørdag og søndag.

Roar Pelsindustri

Innredning
for sau, geit og storfe

Strekkmetall

Tlf...........75 19 11 90
Mob. ......957 51 581
Priv ........75 19 14 28
Fax ........75 19 07 66

Holmslet
Mek. verksted AS

8646 Korgen



Det går i Pluss for folk og fe

At sunne og friske sauer er lønnsomme dyr, er ingen hemmelighet. Men for at sauene skal kunne produsere
det vi forventer av dem, må de ha optimal fôring i alle situasjoner. 

Gi alltid sauene multitilskudd når kraftfôrmengden er under 2-3 hekto. Særlig bør voksne søyer få tilskudds-
fôr fra paring til seks uker før lamming, da dette er en periode hvor de som regel får små kraftfôrmengder.
Pluss Multitilskudd Sau passer innendørs, mens Pluss Multitilskudd Appetitt Sau og Pluss VM-blokk Sau
er gode alternativer på beite. Salt øker dyras fôropptak. Pluss Saltslikkestein er gunstig både på beite og
inne i fjøset. Pluss Energibalanse forebygger ketose før lamming, 
mens Pluss E-vitamin forebygger jurbetennelse. 
Penger spart på både veterinær og medisiner med andre ord. 
Bønder som bruker Pluss går oftere i pluss, enkelt og greit!

Kontakt nærmeste FK-butikk eller tonnselger for informasjon.
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Klart for kurs i klipping
og ullhåndtering
Onsdag 8. og torsdag 9. august
var det proffkurs i saueklipping
og ullhåndtering på Forus i
Rogaland. Rolf Gravdal, Neil
Perry og Colin McGregor  var
instruktører. Fredag 10. august
var det samling for våre klip-
peinstruktører, som nå er klare
for ny kurssesong.

Det er et stort behov for flere dyktige
saueklippere i Norge. Svært mange av
de profesjonelle klipperne som jobber
på slakteriene i sesongen er utenland-
ske, og slik burde det ikke være. Det er
også viktig at vi har dyktige folk til å
klippe livdyr hjemme på gårdene. Vi vil
med dette oppfordre alle som har
interesse og mulighet om å ta kurs i
saueklipping og ullhåndtering. Dersom
du ikke finner kurs som passer for deg,
ta kontakt med ditt lokallag eller
 fylkeslag. Se kursoversikt side 42.

Proffkurs i saueklipping og ull-
håndtering
Etter initiativ fra Jens Olav Leira, leder
i Norske Saueklipperes Forening
(NSF), ble det på kort varsel arrangert
et kombinert proffkurs og instruktør-
samling i begynnelsen av august. I til-
legg til 9 klippeinstruktører, deltok 10
meget erfarne klippere på proffkurset.

Med sine syv klippeplasser er
Nortura sitt anlegg på Forus meget
godt egnet for arrangering av klippe-
kurs. Instruktører på kurset var Rolf
Gravdal og Neil Perry, samt Colin
McGregor som er ansvarlig for
 opp læring av klippeinstruktører i
Storbritannia. Med disse tre dyktige
instruktørene fikk hver enkelt meget
god hjelp til å forbedre seg. På dette
nivået er det stort sett behov for
 individuell veiledning. De fleste har
innarbeidet seg sine spesielle «uvaner»
og trenger hjelp til å komme videre.
Ofte trengs det øving i lang tid for å
venne seg av med en eller flere slike

uvaner. Evalueringa av kurset viste at
de fleste var godt fornøyd, selv om det
hadde vært ønskelig med noe mer sau
å klippe på torsdagen. Alle ville gjerne
delta på flere kurs!

Samling for klippeinstruktørene
På instruktørsamlingen var vi innom
mange ulike tema. Slike samlinger er
viktig for at instruktørene skal bli mest
mulig samordnet og at kursdeltakere
skal slippe å oppleve at ulike instruk-
 tører motsier hverandre. Sissel
Berntsen fra Fagtjenesten for ull hadde
en kort presisering om verdien av ulla
og poengterte at det er viktig å formid-
le dette på klippekurs. Turid Stalsberg
fra Statens Landbruksforvaltning ori-
enterte kort om sitt arbeid og forde-
lingen av tilskuddet til ull. Jens Olav
Leira, NSF la fram et nytt forslag om
organisering av klippeinstruktørene,
hvor noen instruktører skal få mer
ansvar enn andre. Peder Ravndal ori-
enterte om arbeidet med NM 2007 og
VM 2008 i saueklipping og ullhåndte-
ring som skal være i Bjerkreim.

Bruk av stag kontra fleksislange på
klippemaskinene ble tatt opp, og alle
var enige om at stag er best fordi det
«tvinger» klipperen til å stå riktig.
Dessverre kan det være vanskelig å få
tak i nok klippemaskiner med stag til
kurs, det er derfor viktig at instruk-
tørene tar med stag til minst én maskin
på hvert kurs. McGregor påpekte at det
kun brukes stag på alle kurs i
Storbritannia.

Klippeinstruktører og kursopp-
legg i Storbritannia
Med sine 23 mill. sau sier det seg selv
at det trengs et godt opplegg for opp-
læring av saueklippere i Storbritannia.
McGregor sammenlignet jobben sin
med trening av et fotballag. Hele 120
instruktører har han i sin spillerstall og
han er meget opptatt av at de møter på
trening (instruktørsamlinger) og kan
jobben sin. Han er også opptatt av atKlippeinstruktør Sven Reiersen i aksjon på proffkurset.
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En glad gjeng samlet på instruktørsamling, Colin McGregor ses bakerst.

de får mye spilletid (minst 3-4 kurs
hvert år). Til sammenligning har vi i
Norge 18 sertifiserte klippeinstruk-
tører, flere har ikke holdt kurs de siste
tre åra og de som holder flest kurs har
tre kurs pr. år. 

I Storbritannia (og New Zealand)
har de en slags fagbrevordning for
saueklippere. Her finnes det fire nivåer;
blått, brunt, sølv og gull. Det stilles
egne krav til kunnskap og ferdigheter,
og det avlegges eksamen på hvert nivå.
Disse sertifikatene er anerkjent og
avgjørende ved for eksempel anset-
telser, arbeidstillatelse som saueklipper
i andre land osv.

Behovet for en sertifikatordning ble
drøftet og det var enighet om at vi bør
prøve å få til en slik ordning også i
Norge. Et kursbevis er ikke nok. Det
må også utarbeides en enda bedre
 sertifiseringsordning for klippeinstruk-
tører. Det kom også mange andre inn-
spill, som ull- og klipperådet skal
arbeide videre med. 

Tekst og bilder: Signe Dahl
signe.dahl@nsg.no
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Viktig merkedag for 
alle fåresatte!

Fra 2008 skal alle lam ha elektronisk øremerke 
i tillegg til de visuelle merkene. Dette er et virkemiddel 

for å bedre sporbarheten. Merkene skal være godkjent 
av Mattilsynet og registrert i Husdyrregisteret.

ATEC formidler godkjente merker gjennom 
Felleskjøpet. Her fi nner du også det øvrige utstyret som 
skal til for å komplettere merkingen. Dette kan du lese 

mer om på baksiden av magasinet. 
Nå i lanseringsperioden får du gratis merketang med på 

kjøpet når du bestiller øremerkene for første gang. 

For bestilling kan du bruke våre nettsider, eller 
henvende deg direkte til FK butikken. 

www.atec.no www.fk.no
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Fesjåplassen tok allereie til å fyllast
med folk og dyr enda det var over ein
time att til den offisielle opninga.
Petter Li hadde òg vore tidleg ute. No
dreiv han og bala med å få sauen sin ut
frå varebilen og inn i ei lita innhegning
han hadde fått tilvist frå dyreskue-
nemnda. Det var mange, mange år sia
Petter Li hadde vore på fesjå. Han
hadde vore mjølkebonde dei kalla, og
sjølv om han alltid hadde hatt velstelte
dyr, hadde han ikkje brukt tid på å
reise land og strand rundt for å syne
fram buskapen sin.

Men no hadde han vore føderåds-
mann nokre år, og tida var ikkje lenger
så knapp som ho ein gong hadde vore.
Ja, han hadde nok ikkje meldt på
denne sauen til dyreskuet no heller viss
det ikkje hadde vore for grannane

hans.
Jacob
Slettmo, som
sjølv hadde drive
med sau før i tida, hadde
sagt det fleire gonger at han skulle
syne fram denne søya på utstilling, og
Ola Dal som òg skulle ha greie på sau,
hadde sagt det same.

Petter Li
sjølv hadde ikkje

vore sauebonde før han
blei kårkall. Men han hadde kjent seg
så avskilta etter at han hadde gjeve over
garden til sonen. Alt lenge før hadde

Novelle av Torbjørn Hovde:

Fesjå (I)
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han avgjort med seg sjølv at han ikkje skulle blande seg bort i
gardsbruket, men det hadde ikkje vore lett. Han var berre blitt
gåande der og sparke i grusen, og så var det å gå ned til posthuset
ein gong i månaden og hente vrakpanten som han sjølv sa. Det
var alderstrygda han tala om. Men så ein dag var det nokre av
grannane som hadde komme med framlegg om at han skulle få
seg nokre sauer eller høner slik at han hadde litt å sysselsetje seg
med, og så hadde han altså blitt sauebonde i det små, for  fjørkre
syntest han ikkje noko om. Sonen hadde ikkje hatt nokon
 innvendingar. 

Sjølv om det aldri hadde vore sau på garden, visste han frå
landbruks skolen at slike dyr greidde seg godt med heimeavla fôr,
og at dei etter måten trong lite samanlikna med dei som heldt hus
i fjøset. Hus spørsmålet hadde òg vore lett å løyse. Petter Li skulle
få  disponere eige hus – ei  gammal løe som låg nokre steinkast frå
garden – til sauefjøs.

Så hadde Petter Li starta med fem søyer – året etter hadde
buskapen auka til det dobbelte. Han hadde kvitta seg med nokre
lam, men fått seg eigen vêr så han kunne avle sjølv. Og no blei det
slutt med å gå med hendene i bukselommene for Petter Li, og bra
var det, for han hadde arbeidd all sin dag og visste ikkje korleis
han skulle få dagane til å gå viss han berre skulle sitje på stas og
vente på postmannen eller reke  gardimellom og hefte grannane.

Sauefjøset måtte delast opp i småbingar, det måtte skaffast fôr
til  buskapen – han hadde fått rådvelde over ein eigen teig til slikt
– og ein måtte skaffe seg fagkunnskap, for dette med sau var
upløgd mark for Petter på Li. Han skaffa seg faglitteratur og tinga
abonnement på medlemsbladet «Sau og Geit» frå Norsk sau- og
geitalslag. 

«Alt fe er sin herre likt,» heiter det i ordtaket, og sjølv syntest
han at han etter kvart rådde over ein flokk med framifrå fine dyr
som hadde kraftige og velbygde kroppar med fin og småkrusa ull.
Og så var dyra så tillitsfulle. Når dei gjekk på beite, kom dei
springande når Petter nærma seg, og ikkje var vel det så rart for
ofte vanka det ein kvan godbit ved slike høve. Spesielt var det ei av
søyene som verka vere 
 klokare enn alle dei andre. Det var denne søya som var vald ut for
fesjået, og som no stod  plassert innafor gjerdet i den vesle
 innhegninga som Petter hadde fått  tilvist.

Det tok til å fyllast opp med folk og dyr på fesjåplassen, og
praten gjekk  livleg for mange av fesjåfolka hadde tidlegare treftest
på fleire utstillingar og hadde mangt og mye å tale om. Men
Petter Li heldt seg for seg sjølv. Han var nykomling i dette fesjå-
miljøet, og  dessutan var han ikkje kommen til dyreskuet for å
prate, men for å få  premie på sauen sin. Det var Jacob Slettmo
som fyrst hadde ymta frampå om at Petter burde take med ein
eller fleire av sauene sine til ei utstilling. Jacob hadde halde sau
før i tida og hadde difor fagkunnskap når det galdt slike dyr. Ola
Dal hadde òg sagt det same, og både han og Jacob hadde vore
med som konsulentar når den rette sauen skulle plukkast ut til
fesjået. Dei hadde ganske raskt blitt samde om utstillingsdyr, og
for å hjelpe utstillaren hadde dei båe stilt opp for å gje han ei
handsrekning i går da sauen skulle  vaskast før utferda si. Sauen
hadde nok ikkje vore meir enn måteleg huga på kroppsvask, men
i eit stort kar som var plassert utafor fjøsdøra hadde han fått seg
ein dukkert i vatn og grønsåpe. Søya var blitt skrubba og gnidd,
så no var ulla like så rein og kvit som sengetyet som hadde hange
til tørk på  klesnora utafor kjøkkenglaset.

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

fra NSG Semin AS

Eierinseminørkurs på sau 2007
NSG Semin har i år planlagt å
gjennomføre kurs i eierinseminering
på sau på de 7 følgende steder:

Dato Sted
25. september Nortura Rudshøgda
05. oktober Nortura Forus
11. oktober Nortura Sandeid
17. oktober Nortura Førde
01. november Vefsn Landbruksskole, 

Mosjøen
05. november Nortura Sortland
08. november Trondheims-området

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

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

De som ønsker å delta i år på en av de
nevnte kursene må melde seg direkte
til Ewa Wallin, NSG Semin innen
 fredag 14. september.

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

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

Påmeldingen er bindende. Ved
avmelding fram til 2 uker før kursstart
faktureres halv kursavgift, ved senere
avmelding faktureres full kursavgift.
Hvis kurset blir overbooket, vil de som
har meldt seg på først få plass.

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

Kurskostnader
Kursavgiften er kr 1500,- og inkluderer
kurshefte og enkel servering.
• Ved to deltakere fra samme bruk vil

deltaker nr. 2 få redusert kurs -
avgiften til kr 1000,-.

• Deltakere som har gjennomført
kurs tidligere kan ta årets kurs som
oppfrisking for kr 1000,-. Hvis det
viser seg at det blir flere deltakere
enn det er plass til på kurset vil nye

kursdeltakere ha fortrinnsrett.
• Reiseutgifter må deltagerne dekke

selv. 
• Koffert med inseminasjonsutstyr

koster ca. kr 600,-.
• Gebyret som Mattilsynet tidligere

har krevd for godkjenning som
 eierinseminør og tillatelse til
 inseminering i egen besetning faller
bort fra i år av.

De nye seminbukkene ankom
Hjermstad seminstasjon i midten av
juli og årets sædproduksjon startet den
første uka i august. Alle bukkene fun-
gerte bra fra starten av, derfor sendes
det ut sæd fra årets bukker fra 15.
august. 

NSG Semin gjennomførte 9.-10.
august et 2-dagers kurs i eierinsemine-
ring på geit. Kurset fant sted ved
Universitetet for Miljø og Biovitenskap
på Ås med overnatting på Oscarsborg
festning. Årets kurs hadde utvidet pro-
gram i forhold til tidligere år og omfat-
tet, i tillegg til den teoretiske og prak-
tiske gjennomgangen av insemina-
sjonsarbeidet, også en gjennomgang av
avlsopplegget på geit. I denne avlsdelen
ble det lagt spesiell vekt på frie fettsyrer
og melkekaseinvarianter som fra nå av
også er inkludert i avlsmålet. 

En del av kursprogrammet ble også
viet til bestillings- og innrapporte-
ringsrutiner. Som tidligere år opp-
fordrer vi alle om å bestille sæd via
hjemmesiden til NSG Semin;
www.nsgsemin.no. De som bestiller
sæd elektronisk betaler kr 100,- i
ekspedisjonsgebyr.

Innrapportering av seminresultater
er en viktig del av inseminasjons -
arbeidet. Det er særlig viktig at vi har
en god oversikt over resultater opp-
nådd ved eierinseminering.

Seminresultater registreres i Geite -
kontrollen ved bruk av Paringsliste
geit. For å kunne lage pålitelig semin-
statistikk på grunnlag av innrapporte-
ringer fra Geitekontrollen skal alle
paringene registreres, ikke bare den
siste. Imidlertid vil semindata inn -
hentet fra Geitekontrollen kun gi oss
informasjon om ikke omløps-% og
kjeings-%. Da eierinseminering på geit
er i startfasen er det også viktig å samle
inn en del tilleggsopplysninger. En
seminstatistikk som i tillegg viser
 resultat i forhold til inseminasjonstids-
punkt og insemineringsmetode
 (dobbel inseminering mot enkel
 inseminering) kan gi viktige bidrag til
utvikling av inseminasjonsarbeidet. Til
dette formålet har NSG Semin utarbei-
det et nytt innrapporteringsskjema
som vi ønsker å bruke fra i år av. Vi vil
derfor oppfordre alle som inseminerer
geitene sine til også å innrapportere
seminresultater til NSG Semin. Dette
gjøres enten ved å bruke det nye
 skjemaet (som legges ved sæddunken
eller ettersendes) eller å innrapportere
seminresultater gjennom nettsiden
www.nsgsemin.no

Vi håper på at alle vil hjelpe oss i
utviklingsarbeidet ved å sende semin-
resultater så snart alle eventuelle
omløp er registrert, minst 25 dager
etter siste inseminasjon.

Semin på geit
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Aspirasjons-

25 mm plastrør
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25 mm plastrør

detektor IRS-3

 

- Markedets mest:

          - Driftssikre system

          - Servicevennlige system

- Opptil 2x50 meter rør

- Automatisk justering av følsomheten

- 24 timer batteridrift iht. FG-regler

- Trådløs eller kablet overføring

- Frittstående eller tilkoplet en sentral

- FG - godkjent med sentral

- Levering direkte fra lager

Foto Vestvik Reklame

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

Trådløs overføring fra Kr. 3.350,-Trådløs overføring fra Kr. 3.350,-

Pris gjelder for bestilling før 01.11.07
Alle priser er eks. mva

Grunnpakke driftsbygning fra kr. 16.690,-Grunnpakke driftsbygning fra kr. 16.690,-
Grunnpakken inneholder utstyr for sikring av driftsbygningen, og dekker offentlige
krav iht. regelverk. Pakken kan enkelt utvides etter behov for sikring av hele
gårdsbruket. Vi anbefaler sikring av alle bygninger.
Grunnpakke inneholder 1 stk. aspirasjondetektor, overspenningsvern, batteri,
dreneringsbeholder, forfilter, 48m rør, skjøt, bend, klips og sirene

Trådløs overføring

Kampanjetilbud!
Ved kjøp av brannsentral får du to optiske røykvarslere gratis. 
(Verdi kr. 972,-)
FG-godkjent brannsentral for landbruket 4 soner (EN-54) kr. 5.452,-

Kampanjetilbud!
Ved kjøp av brannsentral får du to optiske røykvarslere gratis. 
(Verdi kr. 972,-)
FG-godkjent brannsentral for landbruket 4 soner (EN-54) kr. 5.452,-
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B-BLAD

Gallagher Smart 
700 datasamler (ERNIE)
Den komplette enheten for inn-
samling, registrering og lagring av 
informasjon om dine dyr. Leveres
med oppladbart batteri, 8 timers
bruk, kan også bruke 12 volt
eller 220 volt strøm. Opptil
16000 registreringer.
V.nr. G01705

Gallagher Smart
200 display
Allround display for alle
typer veiinger. Svært
enkel i bruk. Automatisk,

manuell og fin veiing. 
Leveres med oppladbart
batteri, 8 timers bruk, 
kan også bruke 12 volt
eller 220 volt strøm.

V.nr. G1000

FK but ikken  -  l evende  oppta t t  av  de t !

Levende opptatt av det

Smartsystem, 
det komplette systemet for 

registrering og veiing av småfe

Fôrhekk til sau
Vertikal 160 cm. 24 plasser.

V.nr. F035200001  1650,- eks mva

Diagonal 180 cm. 26 plasser.

V.nr. F035200004  1850,- eks mva

Lettgrind
L: 183 cm x H: 97cm. V.nr. F052200004  
L: 244 cm x H: 97cm. V.nr. F052200005

Micro feeder for sau

V.nr. 8910  1360,- eks mva

280,-
Eks mva

Fra

Gallagher Smartreader
R600 med panel
Gallagher Smartreader R600 
sammen med panelet leser 
EID øremerket og videresender 
informasjonen til datasamler 
ERNIE. Denne gjøre innsamling 
og registrering av informasjon 
enkelt. 
V.nr. Gallagher Smartreader

V.nr. G03113  13980,- eks mva

V.nr. Gallagher Smartpanel

V.nr. G03121  5980,- eks mva

Gallagher veiebjelker 2 tonn
Laget i kratig varmgalvanisert stål, 
60 cm eller 100 cm lengde. 
V.nr. G6000/G6100

6980,-
Eks mva

3980,-
Eks mva

11980,-
Eks mva

Fra

Intro.pris

Intro.pris

Alle priser er eks. mva. Forbehold om trykkfeil.
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