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Så er det blitt en offisiell sannhet at
vi er kommet i en real underskudds -
situasjon på lammekjøtt i Norge.
Allerede inneværende år ligger
 importen av lammekjøtt på 2.500
tonn. Dette er faktisk 10% av
 forbruket her i landet.

For 2008 har Prognoseutvalget for
kjøtt og egg, i sin nylig framlagte
 rapport, beregnet en produksjon på
23.300 tonn sau/lam, mens salget er
beregnet til 27.300 tonn. Minimum
import, inkludert Island-import og
MUL-import, er beregnet til 1.000
tonn. Dette gir et underskudd på
3.000 tonn. Etter norske forhold, med
en gjennomsnittlig slaktevekt på 18,5
kg pr. lam, blir dette vel 162.000 dyr.
Det blir en del trailerlass ut av det.
Ikke akkurat «kortreist» mat når en
tenker på at det importerte lamme-
kjøttet alt vesentlig kommer fra New
Zealand og Australia - på andre siden
av jordkloden.

Det er et paradoks å tenke på at vi
ikke skal gå lenger tilbake enn vel 2
år da vi hadde et lageroverskudd på
rundt 1.400 tonn sau/lam, som for
enkelte fortonet seg som et  
uover skuelig problem. Hvordan kan
 situasjonen ha blitt så fundamentalt
endret på såpass kort tid? Årsakene
er flere: Først og fremst ble det gjort
en solid innsats fra markedsaktørene,
i form av kampanjer, for å redusere
lageret. Ikke minst gjorde også
 behovet for å destruere risikokjøtt 
i kjølvannet av E.coli-utbruddet 
våren 2006 sitt til at overskuddet
svant hen.  

I saueholdet, som i landbruket for
øvrig, har vi over lang tid hatt en
 kraftig strukturutvikling mot større
enheter. De siste 25 årene har tallet
på bruk med sau minket med 900-
1.000 i året. Søyetallet, og dermed
produksjonen, har imidlertid holdt seg
tilnærmet stabilt. Etterspørselen har
heller ikke endret seg mye. Det har
dermed vært god balanse i markedet,
men med årlige svingninger, fra svakt
underskudd til en lagersituasjon, slik
det var for et par år tilbake. 

Fra 2002 har likevel de gjen -
værende besetningene ikke klart å
kompensere for de som har sluttet. I
2006 kom altså skjæringspunktet der
produksjonen ikke lenger kunne
dekke en økende etterspørsel. Positive
markedsutsikter og god etterspørsel
er jo selvfølgelig svært gledelig. Men til
gjengjeld er det desto større grunn til
bekymring når næringa ikke er i stand
til å dekke etterspørselen – når vi har
et «sug i markedet» etter lamme-
kjøtt.

I enkelte områder er også, som kjent,
rovdyrproblemene blitt så store at
mange rett og slett ikke lenger orker
presset. Et meget godt arbeids -
marked er nok også en god grunn for
at mange slutter. Særlig den siste
tiden har vi fått mange bekymrings-
meldinger fra lagsapparatet om at
flere middels store besetninger blir
avviklet til fordel for bedre betalt
arbeid utenom bruket, men likevel i
eget nærområde. Ofte har disse
 brukerne også vært ressurspersoner i
lokallag, værringer og sankelag osv.
Dette gjør at det er grunn til en

Leder

Behov for mobilisering
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generell bekymring for det gode
 samholdet vi har opplevd i denne
næringa, og ikke bare at det ikke
lenger er mulig å dekke etter -
spørselen etter lammekjøtt produsert
i norsk natur.     

Hva må til for å snu den negative
utviklingen? 

Det bør nå være gode muligheter
for at småfeholdet får uttellinger i
jordbruksforhandlingene framover.
Markedssituasjonen, og ikke minst
behov for å holde landskapet ved like,
tilsier det. 

I NSG har vi i flere år drevet kontinu-
erlig medlemsverving. Nå er det ikke
bare snakk om verving til egen orga-
nisasjon, men det må også en innsats
til for nyrekruttering til næringa. Vi må
alle tenke gjennom om vi kjenner til
noen som kanskje trenger det lille
ekstra positive «dyttet» for å starte
opp igjen, eller starte helt på nytt. Det
er også meget viktig å gi positive
impulser til de som evt. «går og teller
på knappene» om de skal slutte med
sau. Vi må sette fokus på alt det
 positive med saueholdet, og det gode
miljøet i næringa. Med bedring i
 økonomien og god etterspørsel i
 markedet er det også viktig at hver
enkelt går grundig gjennom sitt eget
opplegg og vurderer optimal produk-
sjon. Stikkord her er dyretall, slakte-
vekter osv. Det er altså behov for en
dugnadsinnsats fra hele næringa for å
sikre at vi kan tilby norsk lammekjøtt,
slik den norske forbrukeren vil ha.
Lykke til!
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- Norge har ved dette arrange-
mentet klatret til topps som beste
EM-arrangør i mesterskapets
historie, sa Jim. W. Easten,
 president i CCSC og ISDS under
avslutningen av gjeterhund-EM
på Unnelsrud i Skoger i
Buskerud. Han var raus med
godordene til arrangørene for det
vellykka mesterskapet, som ble
vunnet av Karin Södergren fra
Sverige med hunden Lotus.

Serge van der Zweep fra Nederland tok
sølv og Jean-Michel Jolly fra Frankrike
bronse. Beste norske plassering opp-
nådde Kjetil Vasstveit med en fin
 fjerdeplass.

Det eneste som manglet for å sette
prikken over i-en og gjøre årets EM i
bruk av gjeterhund (Continental

Sheepdog Championship) helt full-
komment, sett med norske øyne, var
en norsk mester. Men hele 5 deltakere
fra Norge i finalen gjorde likevel
dagene i Skoger ved Drammen til tre
festdager.

Norge beste nasjon
Et godt plaster på såret var at Norge
vant nasjonskampen. Et utrolig jevnt,
norsk lag sikret seieren. Ingen norske
ekvipasjer mislyktes direkte, sjøl om
noen sikkert ikke var helt fornøyd med
egne prestasjoner. Nivået på hundene
og førerne som stiller i EM er etter
hvert blitt svært høyt. Her så vi flotte
prestasjoner av representanter fra de
fleste deltakerlandene.

Sverige tok andreplassen og
Nederland tredje i nasjonskampen.

Vi bør også nevne at den svenske
jenta Karin Mattsson, som har gjort
«nordmann» av seg, vant «Young
Handlers» med klar margin. Karin kan

bli en ytterligere forsterkning til det
norske landslaget i framtiden – kanskje
allerede fra neste år?

Alle trivdes på Unnelsrud
Både deltakere, publikum og arrangør
trivdes på jordene på Unnelsrud-
gårdene. Her var alt planlagt til minste
detalj. Til og med været var på
 arrangørens side de tre dagene konkur-
ransen pågikk. For barnefamilier var
opplegget med åpen gård populært.
Her fikk barna komme i kontakt med
dyr og i tillegg fikk de også se opp -
visning av landslagene både i agility og
for «lydighetshunder».  

Ros fra CCSC-presidenten
Jim. W. Easten mente at han ikke noen
gang hadde sett så jevne og gode for-
hold for alle deltakere i en gjeterhund-
konkurranse. Organiseringen av

Beste EM-arrangement
noensinne

Fortsetter neste side.
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 arrangementet var det beste han hadde
opplevd. Han framhevet sauene som
spesielt «homogene» – som gjorde
konkurransen rettferdig. 

Disse orda bør arrangørene i
Buskerud merke seg. Denne mannen
har nemlig sett mange gjeterhund -
arrangement rundt om i verden.

Mange tilskuere
Et stort antall publikummere, sammen
med velvillige og rause samarbeids -
partnere, sikret et brukbart, økono-
misk overskudd til arrangøren.

- Mesteparten av disse pengene skal
«pløyes» tilbake til gjeterhundarbeidet i
fylket, sier leder i gjeterhundnemnda i
Buskerud, Jon Sand, etter at mester -
skapet er vel i havn. Han framhever
den store entusiasmen og velvilligheten
alle organisasjonene og bedriftene, som
de som arrangører hadde samarbeidet
med, har vist. Og mente at dette var
avgjørende for at «gjeterhundmiljøet» i
Buskerud kunne klare et så stort
 arrangement. I den sammenheng ønsker
han spesielt å peke på Felleskjøpet som
var mesterskapets hovedsponsor. – Uten
deres bidrag ville dette blitt svært van-
skelig for oss, sa Sand.

Andreas Groseth, leder i arrange-
mentskomitéen og i gjeterhundrådet til
NSG, støtter Jon Sand sine uttalelser,
og legger til at en også bør nevne alle
de frivillige medhjelperne i de lokale

sau- og geitalslagene, bondelaga og 4H.
– Vi kunne heller ikke greid dette uten
deres hjelp. Dette er et bevis på at
 dugnadsånden lever videre i land bruket,
sa Groseth. Han var også  mektig impo-
nert over de som hadde lånt ut gårdene
sine til dette arrangementet. 
- En ting er at de var velvillige til å låne
oss arealer, men at de i tillegg stiller
opp og legger ned enormt mye arbeid
og tid i dette, var langt utover det vi
kunne forvente, sa lederen i
arrangements komitéen.

Høyt nivå
I alt deltok 86 hunder fra 12 nasjoner i
årets EM. 82 i selve mesterskapet og 4 i
klassen for «Young handlers». 

EM-vinnerne: Fra venstre; Serge van der Zweep fra Nederland som tok sølv, EM-mester
Karin Södergren fra Sverige og Jean-Michel Jolly fra Frankrike som ble nr. 3.

Barna trivdes sammen med dyra på
Unnelsrud.

At forholdene for konkurransen var
lagt godt til rette og at nivået på de del-
takende hundene er blitt høyt, ser vi
tydelig når vi studerer resultatlista.
Under den innledende omgangen opp-
nådde 57 hunder mer enn 80 poeng av
110 oppnåelige. Bare 4 hunder måtte
bryte konkurransen.

Her fikk publikum se fin dyrehånd-
tering og hunder som var vant til å
jobbe med sau i det daglige. Erfarne
hunder og hundeførere loste sauene
sikkert gjennom ei krevende løype, og
den beste av dem alle ble kåret til EM-
mester.

Tekst og foto: Arne Flatebø

Arrangøren hadde laget tribune der publikum hadde god oversikt over det som foregikk på
banen.
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I finaleomgangen, som gikk
 søndag, ble utgang og deling av
flokk avgjørende for hvem som til
slutt kunne stige til topps på
seierspallen. Banen og sauene
skilte de beste fra de nest beste.

Finaleomgangen hadde en helt annen
vanskelighetsgrad enn kvalifiserings -
runden. Dobbelhenting med henteav-
stand på ca. 600 meter og andreutgang
uten at hundene så sauene, ble krev -
ende. I delingsringen fikk vi også se at
rutine, både for hund og fører, gjorde
utslag.

Like forhold for alle
I denne type konkurranse må vi leve
med at forholdene kan variere litt fra
ekvipasje til ekvipasje. Det er tross alt
ulike dyr i hver flokk. Men ingen del -
taker kunne skylde på at de fikk saue-
flokker som skilte seg vesentlig ut fra
andre. Likere forhold kan ingen regne
med å få i en gjeterhundkonkurranse.  

Wyn E. Edwards, som var EM-dom-
mer, bør også nevnes som en gjeter-
hundveteran med lang erfaring og stor
innsikt i denne «sporten». Han vekt -
legger og premierer det praktiske - det
vil si hunder som har flyt i øvelsen,
uten for mange stopp. Edwards fore-

trekker hunder som tar styringen av
saueflokken. 

Små marginer
Portbom, feil taktikk i deleringen, feil-
vurdering ved portpassering og andre
tilfeldigheter kan ofte skille de nest
beste fra den beste.

Ingen av de fem norske ekvipasjene
som kom til finalen lyktes i å gå helt til
topps denne gangen. Noen vil sikkert
mene at de rotet seg litt bort, men det
er ikke jeg enig i. Her skal det lite til
før poengene forsvinner, og kampen og
stresset mot klokka skal en også tenke
på.

De tre beste på det norske laget
kunne, med litt mer hell, fort ha stått på
pallen. Kjetil Vasstveit og Kaia valgte litt
feil strategi i deleringen, dermed nådde
de ikke helt til topps. Bare 3 poeng min-
dre enn mesteren, og disse ble borte i
deleringen. Dette til tross; Kjetil og Kaia
kan være tilfreds med egne prestasjoner.

Jon Sand vil nok ergre seg en stund
over en real feilvurdering ved et par
portpasseringer. De poenga som for-
svant her kostet kanskje ham og Glen
gullet. – Pytt, pytt Jon, dere kommer
sterkere igjen en annen gang.

En verdig sorti
En av Europas mestvinnende gjeter-

Utgang og deling ble avgjørende hunder, Lyn til Torbjørn Jaran Knive,
tok en flott avskjed på konkurranse -
banen. Mange mente nok at når 
Lyn nå har passert 11 år og har hatt
mange valpekull opp gjennom åra, 
så var det litt vel modig å stille opp i
EM – men Jaran skjønte nok hva han
gjorde. 

Visst nok så vi alle at Lyn har vært
kjappere tidligere, når hun skulle ut og
hente sau. Men maken til evner hos en
gjeterhund til å «lose» sauer gjennom
porter og hinder finnes knapt. Den
som trodde at Lyn skulle få problemer
med tiden fikk se noe annet. Med
bestemte skritt og fast blikk var det
ingen tvil om at denne hunden hadde
alt under kontroll. Det Lyn tapte i tid
på grunn av lav fart under utgang, tok
hun inn igjen med monn senere under
øvelsen. Resolutt styring av sauene
gjennom banen og effektivt arbeid i
deleringen, gjorde at Lyn var en av de
som brukte minst tid i finalen. Jaran
skal også ha sin del av æren – dette
spillet kan han.

Det skilte ikke mange poengene
fram til seierspallen for Lyn nå heller,
men marginene var ikke på den gamle
«damens» side denne gangen.
Utgangen var vel heller ikke den beste
vi har sett!  

-Vel blåst Lyn, i manges hjerter var
du den moralske vinner. Du har gitt
oss som tilskuere mange gledestunder
på gjeterhundbanen.

Oppvisning i godt samarbeid: Jaran og Lyn får deling av flokk til å virke så lett – men er det så enkelt?
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– Gjeterhundopplæring har alltid
vært, og er sjølsagt også i dag, ei 
viktig arbeidsoppgave for NSG, sa
Ommundsen. Han la til at gjeterhund-
konkurranser på høgt nivå, slik det vil
bli vist de neste dagene, også hører
med i dette og roste gjeterhundmiljøet
i Buskerud for at de tok på seg EM-
arrangementet. Ommundsen ønsket
deltakerne lykke til med konkurransen.

Ordføreren «klipte snora»
Det var ingen snorklipping i
 bokstavelig betydning, men ordfører i
Drammen, Tore Opdal Hansen, «klipte
snora» i overført betydning ved å
erklære mesterskapet for åpnet.
Deretter ble nasjonalsangen sunget av
Ola Isne og akkompagnert av Skoger
skolemusikk.

Det var en godt planlagt åpning av
årets EM, som ble både stilfull og
 høytidelig.

Ender på torget
Nå er det ikke så uvanlig med ender på
torget, men en border collie som gjeter
ender vakte oppsikt. Torbjørn Jaran
Knive pirret nysgjerrigheten til de
 forbipasserende med å vise at en godt
dressert gjeterhund like gjerne gjeter

Åpning med stil

ender som sauer, når plassen tilsier det.
Målet med dette var å dra dyreinteres-
serte drammensere til arrangementet
de neste tre dagene.

Det 23. «Continental» åpnet med
kortesje over bybrua i Drammen.
Innmarsjen til Bragernes torg ble
anført av leder i NSG sammen
med ledergruppa i arrange-
mentskomitéen. Deltakere med
hunder dannet baktroppen.

Arrangementskomitéen hadde lagt
åpningen av Continental Sheepdog
Champion ship 2007 til Bragernes torg,
midt i Drammen by. Mange drammen-
sere stoppet opp og gjorde store øyne
da deltakere og gjeterhunder inntok
byens torg denne torsdags etter -
middagen. Målet med å legge åpningen
til Drammen, midt i handletiden, var å
gjøre arrangementet enda bedre kjent,
sjøl om det var omtalt både i aviser og
på frukost-TV samme dag.

NSG-lederen roste arrangør -
staben
Programleder for åpningsseremonien,
Audun Tjomsland, ga først ordet til
leder i NSG som er ansvarlig arrangør
av årets EM i bruk av gjeterhund. Ove
Ommundsen drog linjene i gjeter-
hundarbeidet i laget helt tilbake til da
laget ble stiftet. 

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen,
stod for den offisielle åpningen av mester-
skapet.
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SIGMA 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

LISTER NOVA
Ledende henge-
maskin 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.

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.

OSTER SHEARMASTER
for sau   Kr. 2300,-

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

TITAN REGULERBAR LAMMEPORT gir adgang til kraftfor for vårlam og
ikke slaktemodne høstlam på en rimelig måte uten stress. Den  gir selektiv

inngang av lam eller blålam. Regulerbar avstand mellom sylindrene.
kr. 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

CANADA BOOTS

i vanntett skinn +
gummi. Ekstra 
Du Pont varme-
solerende sokk.

Fjærlett sterk såle.
36/46 - kr 458
(+ mva kr 569,-)

EUROPLEX Doseringspistol 
m/ryggtank. kr. 490,-

ALVIN drikkekar i varm-
galv. stål med flottør.
Kr. 275,- 

REX HALL til flerbruk i kraftig
grønn plast med hvit tak-lys-
stripe. Tåler 250 kg/kvm. Lett
oppsett-nedtak. Flere bredder,
høyder og versjoner. Til dyre-
hold, lager,vedlager, Be om
pris.



10 • Sau og Geit nr. 5/2007

– Målet mitt med å drive med
økologisk sau er egentlig korn og
grønnsaker, sier kulturlandskaps-
arbeider Gunnar Lilleåsen – saue-
bonden som stadig går nye veier i
håp om et mest mulig bærekraftig
og økologisk landbruk. 

På Oremo gård på Degernes i Østfold
er himmelen høy og horisonten vid.
Samme beskrivelsen kan brukes på
gårdens eier, Gunnar Lilleåsen. Her er
det rom både for store visjoner, mye
filosofering, tro og tvil, prøving og
 feiling.

– Da jeg la om til økologisk rundt
1996, trodde jeg at alle bønder etter
hvert ville legge om. Da måtte de ha
dyr som kunne gjødsle og forberede
jorda for korn- og grønnsaks -
produksjon, tenkte jeg. Fortsatt håper
jeg at nabogårdene rundt meg blir med
på min visjon: Økologisk drift hvor én

bonde holder dyr og gjødsler jorda
med nitrogenfikserende planter,
 forteller Lilleåsen.

Mange naboer, få kollegaer
I dag har de fleste av gårdene rundt
Oremo imidlertid lagt ned driften.
Lilleåsen på sin side har økt arealet
med dyrket mark fra gårdens 140 mål
til omkring 1.000 mål ved å leie
 tilleggsjord av 25 grunneiere. På det
arealet har han rundt 300 vinterfôrede
sau.

– Antall bruk som er blitt lagt ned i
området her er dramatisk, noe jeg
synes er fryktelig trist. Heldigvis blir
folk boende på gårdene sine, slik at jeg
fortsatt har mange gode naboer. Men
kollegaene, de er langt færre, forteller
han.   

Visjonen om et samarbeid mellom
saue- og kornbønder, for gjensidig
nytte i økologisk drift, er imidlertid i
ferd med å bli virkelighet i Eidsberg
kommune. 

– I Trømborg i Eidsberg har jeg et
spennende samarbeid med en korn-
bonde som driver økologisk. Her
 bruker vi kløvereng og beitende sau for
å gjødsle og forberede jorda for korn-
produksjon. Slik burde det etter min
mening ha vært i hver eneste grend. En
er nødt til å se grundigere på energibru-
ken i dagens jordbruk, mener Lilleåsen.

Skjellsettende sprøytesertifikat
Et sprøytesertifikat var avgjørende for
at Østfold-bonden i sin tid la om fra
konvensjonell til økologisk drift.

– Jeg tok sprøytesertifikat. På
 sprøytekurset fortalte legen meg hvor
helsefarlig kunstgjødsel – og da særlig
gjødseldampen – var for meg og
 ungene mine. Da bestemte jeg meg for
å legge om. Jeg kuttet ut gjødsel og
sprøyting for å få ting til å gro. Og det
var da det spennende begynte, forteller
Lilleåsen energisk, mens han dekker til
lunsj på familiens koselige kjøkken – et
lunsjbord helt uten økologisk mat.

Økovisjonæren

Kulturlandskapsarbeider Gunnar Lilleåsen er langt fra noen tradisjonell sauebonde. - Målet mitt er at hos meg skal det være best i verden
å være sau, sier Gunnar Lilleåsen i et nybygd sauefjøs – fylt med dagslys og frisk luft.
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– Jeg er helfrelst, kona tradisjonell,
forklarer han humrende.

Siden omleggingen har Lilleåsen
aktivt søkt etter informasjon og prøvd
ut metoder – noen ganger med hell,
andre ikke. 

– Det har vært så mye jeg ikke har
visst, så mye jeg ikke har forstått. Og
når en ikke vet, klarer en heller ikke
alltid å stille de riktige spørsmålene.
Men helt fra starten skjønte jeg at det
må være galt å bruke menneskemat til
å fôre dyra med, sier Lilleåsen.

Han kuttet ut kraftfôr til dyra.
– Til å begynne med var det en

katastrofe. Dyra raste ned i vekt. Men
etter å ha holdt på i 6-7 år, er jeg nå
 tilbake på normal fødsels- og slakte-
vekt – uten bruk av kraftfôr.
Hemmeligheten, ifølge Lilleåsen, er
grovfôret.

Grovfôret hemmelighet
– I vår hast etter å være effektive må vi
ikke glemme at det er gras sauene er
skapt til å spise. Dyra mine spiser 25
prosent mer grovfôr nå enn tidligere.
De får fôr hver fjerde eller femte dag,
sier Lilleåsen, og forklarer hvordan han
kjører inn store høyballer i fôrhekken.
Disse får dyra spise til det er tomt.

– Jeg går fortsatt i fjøset morgen og
kveld for å se til dyra og jevne i fôr -
hekken. Men fôring morgen og kveld
slik jeg gjorde før, det gjør jeg ikke
lenger. Måten jeg nå fôrer på gir mange
fordeler, sier han, og forteller hvordan
han i dag bruker to timer per gang på å
fôre 300 dyr, mot tidligere én time
morgen og kveld på 150 dyr.

– Men viktigst er det at dyra er blitt
langt flinkere til å spise grovfôr, og at
jeg som bonde har bedre oversikt over
dyras helsetilstand. Ser jeg en sau nå
som ikke går til fôrhekken når jeg
kommer inn for å røre litt i fôret,
skjønner jeg at noe er galt. For dyra vil
være der jeg er, forklarer Lilleåsen. 

Best i verden
Det økologiske sauefjøset som han selv
har konstruert ligner en katedral – lyst
og luftig og med mange meter under
taket. Her er det enkelt, selv med store
traktorer, å kjøre inn rundballer med
høy. Ei hevedør i hver ende av bygget
gir sauene enkel tilgang ut på beitene
utenfor. Et drikkekar som opprinnelig
sto fritt, er nå gjerdet inn.

– På om lag  300 sau har jeg kun to
slike. Og etter at jeg gjerdet de inn, får

dyra i seg langt mer væske. Årsaken er
at de nå ikke trenger å bruke energi på
å skyve vekk de andre. Nå stiller de seg
rolig i gjerdeåpningen og drikker, for-
klarer Lilleåsen. Høyt oppe på fjøs -
veggen er det et vindu. Her har 
bonden på Oremo soverommet sitt i
lamminga.

– Fra senga har jeg full oversikt over
fjøset. Dermed kan jeg enkelt trå til
hvis søye eller lam har behov for hjelp.
For målet mitt er at hos meg skal det
være best i verden å være sau, sier
Lilleåsen ubeskjedent. Han mener at
sauene med sin adferd stadig gir
tilbakemeldinger på om han er på rett
spor. 

– Jeg gjødsler ikke beitejorda. Når

sauene mine får høyballer med fôr som
ikke er tilført gjødsel, varer en sekk
med mineraltilskudd i tre-fire uker.
Når de får fôr som er blitt gjødslet, går
25-kilos sekken unna på tre-fire dager.
Jeg tror at dyra tar til seg det de  trenger,
og denne «lakmustesten» forteller meg
at jeg er på rett vei, og at en ved å gjøds-
le bidrar til at det tas opp mineraler og
vitaminer på en dårligere måte.

Sår og tromler
Bonden som går mot strømmen
 forteller at han faktisk aldri har
 gjødslet jorda etter at han la om til
økologisk. Gjødselen selger eller gir

Det selvkonstruerte økologiske sauefjøset sto ferdig i 2004. Dører som kan heves og senkes
– kun dekket med en duk – gir enkel tilgang til beitene utenfor og frisk luft innomhus.

De flate jordene rett utenfor driftsbygningen er ett av Oremo-bondens mange beiter.

Fortsetter neste side.



12 • Sau og Geit nr. 5/2007

han bort. En nyinnkjøpt Gafner
 gjødselspreder står foran et av ut -
husene. Her sprøyter Lilleåsen inn talle
som får ligge og bli til kompost. 
Oremo-bonden mener det å få inn nye
frø er langt viktigere enn å gjødsle.  

– For der det vokser noe, som hvit-
kløver, kommer det heller ikke ugras.
Riktignok har jeg slitt med å få graset
til å gro en del steder, men jeg mener
likevel at løsningen er å så i mer frø,
sier Lilleåsen.

Han håper at en nyinnkjøpt
 trommel – som både sår og tromler –
skal gi både bedre spiring, samt løse

problemet med at graset tørker ut tid-
lig om våren.  

– Kløveren er svært sårbar for å
fryse om våren. Derfor håper jeg at det
å tromle ned plantedelene tidlig – så
snart det er mulig å komme ut på 
 jordet etter at snøen har gått – skal
hindre frostskader ved at planta får
bedre kontakt med røttene i den
 fuktige jorda, og dermed ikke tørker ut
og dør, forklarer Lilleåsen.

Vanjas lære
Østfold-bonden er helt overbevist om
at økologisk og mindre energikrevende

landbruk både er mer bærekraftig og
framtidsrettet. 

– Jeg tror at min driftsmåte lønner
seg på lang sikt. Og noen ganger tror
jeg at en er nødt til å bruke tid og ikke
gå de korte veiene, sier Lilleåsen. 
Firebarnsfaren forteller hvordan eldste-
datteren, Vanja på 27 år, på mange
måter er hans læremester.

– Vanja er multihandikappet, sitter i
rullestol og har ikke språk. Men hun
har lært meg så mye – blant annet at vi
må gå saktere hvis vi skal oppfatte og
oppleve noe. Det prøver jeg å leve etter.
Hastige gevinster kan derfor vise seg å
være ulønnsomme på sikt, mener
Lilleåsen. 

Han er kritisk til effektivitetskravet i
landbruket. 

– Se bare på hvordan hard fôring
fører til at sauen må snyltebehandles
langt oftere. For meg blir det å gi
maten gift før en spiser den, helt
 vanvittig. Da må vi finne andre
 metoder å løse dette på, mener
Lilleåsen, og viser til at forsøk i Sverige
tyder på at det å beholde mer lengde
på graset har redusert snylteplagen. 

Kulturlandskapstillegg på
 kjøttprisen
Som kulturlandskapsarbeider er
Lilleåsen også kritisk til hvordan
 variasjonen i kjøttpris for sau- og
 lammekjøtt fører til at en stadig større
del av dyra slaktes tidligere.

– Sauene slaktes nå i august fordi
prisen på kjøtt da er to-tre kroner
 høyere enn i oktober. Men her gror det
mye lenger enn det. Konsekvensen av
dagens politikk blir derfor et landskap
som forfaller, sier Lilleåsen. 

Han ønsker seg kjøttpriser som i
langt større grad enn i dag belønner
ivaretakelse av kulturlandskap. 

– Alt kan ikke bare dreie seg om
effektivitet. Det må også handle om
økologisk bærekraft, sier Lilleåsen, før
han ettertenksomt legger til:

– Før trodde jeg at vi trengte dyr for
å kunne drive økologisk. Men nå er jeg
ikke så sikker lenger. Noen ser ut til å
klare seg fint bare ved å bruke nitro-
genfikserende planter. Med tanke på
energibruk burde vi nok heller spise
langt mer frukt og grønnsaker –
 uavhengig av om rødt eller hvitt kjøtt
er sunnest. Men jeg vet ikke, jeg gjør
ikke det.

Tekst og foto: 
Liv Røhnebæk BjergeneEn Gafner gjødselspreder har stått på Lilleåsens ønskeliste i mange år. Nå er den kjøpt inn. 

Lilleåsen håper at den nyinnkjøpte trommelen, som både sår og tromler, skal hindre
 problemer med frostskader på kløveren tidlig om våren.
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• Svart, hornløs, lett kalving,
tar krattskog osv.

• Fra aktiv avlsbesetning
selges drektige kyr og
 kviger, samt årets kalver.
Atten års erfaring i fjell-
bygd.

• Bruk gamlefjøset til noen
trivelige dyr.

Haltdal, tlf.: 72 41 69 19 e. kl 20.
C. O. Halvas-Svendsen
Aunegrenda,7487 Haltdal

Aberdeen Angus kjøttfe

FAGSEMINAR 
15.-17. februar 2008
Oppland Sau og Geit inviterer til fagseminar på

Spåtind Høyfjellshotell, Nord-Torpa fredag 15.02.08 

kl 17.00 til søndag 17.02.08 kl 14.30. 

På programmet står følgende hovedtemaer: 
Lørdag: Prosjekt «Velferd for beitedyr» sett fra en bondes side og
sett fra Mattilsynets side. Tilleggsnæringer i småfeholdet. En bonde
innleder om «slik driver vi», Mattilsynet orienterer om krav til
 produksjonslokaler og matvaresikkerhet. Videre vil det bli  orientering
om støtteordninger til denne type næringsutvikling og 
hva slags kurstilbud som finnes, og hvor en kan hente kompetanse. 
Søndag er temaet framtidsretta saueavl. Avlssjef Thor Blichfeldt,
NSG vil være hovedinnleder. Et værringmedlem vil i tillegg innlede
om ringarbeidet og avlsarbeid på besetningsnivå.
Styret i Oppland Sau og Geit ønsker småfeholdere i Oppland og
andre fylker vel møtt til vårt tradisjonsrike seminar. Pris per person
kr 1.900. Tillegg for enkeltrom. Mer info på nettsida vår:
www.nsg.no/oppland Påmelding innen 10. januar 2008 til:

Ken Lunn, tlf/sms: 952 34 775, e-post: ken.lunn@tine.no
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Dyras arveanlegg har betydning
både for helse, atferd og produk-
sjon. Den jobben som gjøres i
disse dager, gjennom utvalg av
søyer, påsettlam og værer, er der-
for et viktig grunnlag for god
helse, produksjon og velferd i
mange år framover.

Avl i saueholdet skjer både gjennom
det organiserte avlsarbeidet i NSG, og
gjennom valg av påsettdyr og værer til
bruk i den enkelte besetning. Ved
utvalg av dyr er det mange hensyn å ta.
Avl for ønskede produksjonsegen -
skaper, som tilvekst og riktig lamme-
tall, er selvfølgelig viktig. Samtidig må
man passe på at man ikke velger ut dyr
som, verken på kort eller lang sikt,

fører til at uønskede egenskaper spres i
besetningen eller, enda verre, i store
deler av sauebestanden. Spredning av
arvelige sjukdommer er et eksempel på
dette, med innrullede øyelokk hos lam
som den mest kjente arvelige til -
standen hos sau. Selv om dette ikke er
en livstruende tilstand, så er det
 plagsomt for dyra og kan i verste fall
medføre blindhet. 

Helse og trivsel må ligge i
 bunnen
Hvilke egenskaper man bør ta mest
hensyn til ved utvalg av avlsdyr vil
variere fra besetning til besetning. Det
vil blant annet avhenge av hvilke mål
man har for drifta, for eksempel når
det gjelder lammetall og avdrått, og
hvor mange dyr man har å velge
mellom. Helse og trivsel bør imidlertid

alltid ligge i bunnen for de valgene
man tar.

Arvelige tilstander og
 misdannelser
Noen sjukdommer og misdannelser vet
man sikkert at er arvelige (se oversikt i
egen ramme), men arvegangen er ofte
komplisert. Det innebærer at et dyr
kan være bærer av et arveanlegg uten
selv å vise tegn på sjukdommen.
Tilstanden kan derfor dukke opp på
nye dyr selv om foreldredyra ikke viste
noen tegn på sjukdom. Slike «friske
bærere» gjør det mer komplisert å bli
kvitt arvelige sjukdommer, men man
må ta de forholdsreglene man kan:
Unngå å bruke dyr som selv har med-
fødte misdannelser eller arvelige
lidelser videre i avl. Dette gjelder selv
om de er korrigert, for eksempel inn-
rullede øyelokk som er rettet på om
våren. Unngå også, så langt det er
mulig, å bruke kullsøsken og søyer som
tidligere har gitt lam med arvelige
lidelser/misdannelser.

Arv eller produksjonsrelaterte
sjukdommer
Mange sjukdommer har en arvelig
 disposisjon, eller påvirkes av forhold
som er arvelige, selv om de ikke
 defineres som arvelige tilstander. Arv
spiller en viss rolle, men samtidig er
det en rekke andre forhold som har
betydning for om dyra utvikler sjuk-
dom eller ikke. For eksempel kan
 arvelige egenskaper ved anatomi og
immunforsvar ha betydning for hvor
utsatt søya er for sjukdom. Uheldig
utforming av spene og speneåpning
øker risikoen for jurbetennelse, men
dersom fjøshygienen er god og smitte-
presset er lavt (godt miljø), vil ikke
søya være spesielt utsatt for å få jur -
betennelse allikevel. 

Avl for ulike produksjonsegenskaper
kan i noen tilfeller dra med seg sjuk-
domsproblemer som en nisse på lasset.
For stort fokus på produksjon kan føre
til økt risiko for såkalte produksjons -
relaterte sjukdommer. Dette er sjuk-

Hvem går videre? 
- avl for helse og velferd i egen besetning

Morsegenskaper er arvelig – på godt og vondt - og bør tas hensyn til ved utvalg av dyr til
påsett. (Foto: Grethe Ringdal)
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Arvelige lidelser og misdannelser hos lam må noteres om våren – og notatene sjekkes om
høsten - slik at man unngår å sette disse dyra inn i avlen om høsten. Spør også selger etter
Egenerklæring – helse når du kjøper et kåra værlam. (Foto: Grethe Ringdal)

dommer som settes i sammenheng
med et høyt produksjonsnivå. Hos sau
er det sammenheng mellom høy
 produksjon og sjukdommer som
 jurbetennelse, drektighetsforgiftning,
melkefeber, bukbrokk («vom i skinn»)
og skjedeframfall. Forekomsten av
disse sjukdommene øker med økende
lammetall og/eller økende fostervekt.
For slike sjukdommer spiller imidlertid
miljø og driftsforhold, ikke minst
fôring, også en svært viktig rolle. Det
er imidlertid viktig å være bevisst både
på avl og miljø - ikke enten  - eller.

Utrangering av dyr
Dyr med medfødte misdannelser og
kjente, arvelige lidelser bør alltid
utrangeres. Når det gjelder annen
 sjukdom er betydningen av arv ofte
 usikker, og samspillet med miljø og
driftsforhold gjør det enda mer
 komplisert å drive avlsarbeid for helse i
egen besetning. Endringer på beset-
ningsnivå vil vanligvis ta lang tid. Man
bør allikevel, så langt det er mulig,
utrangere dyr som har vært sjuke. Selv
om arv er av liten betydning i mange
sjukdomstilfeller, bør man alltid
utrangere dyr som har hatt jur -
betennelse, er avmagret (kan være tegn
på langvarig sjukdom), har dårlige
 tenner, dårlige bein eller har hatt
annen alvorlig sjukdom. Dette er viktig
både med tanke på dyrets velferd,

videre produksjonsevne og eventuelle
arvelige disposisjoner.

Av Lisbeth Hektoen, 
Helsetjenesten for sau

Dyr med jurbetennelse, dårlige tenner eller
dårlige bein, og dyr som har hatt alvorlig
sjukdom bør utrangeres. Dette er viktig
både med tanke på dyrets velferd, videre
produksjonsevne og eventuelle arvelige
 disposisjoner. Her ei søye med skjevt og
knudrete jur etter en gammel jur -
betennelse. (Foto: Grethe Ringdal)

Ved utvalg av dyr bør man
generelt legge vekt på:

Helse og holdbarhet:
• Velge dyr som selv har god helse

og som har gitt friske avkom.
• Vurdering av juret (utforming,

ekstraspener o.l.) hører med her.
• Dyr som er avmagret, har dårlige

tenner, dårlige bein, har hatt jur-
betennelse eller annen alvorlig
sjukdom bør utrangeres.

Dyras egenskaper i produksjonen:
• Lette lamminger og livskraftige

lam.
• Gode morsegenskaper.
• Gode egenskaper som beitedyr.
• Ingen tegn på mistrivsel eller

atferdsforstyrrelser.
Produksjonsegenskaper - så lenge
dette ikke går på bekostning av dyras
helse og velferd.

Det er ikke alle disse egenskapene
man kan vurdere direkte hos påsett-
lam eller hos værer. Da vil det, i til-
legg, være spesielt viktig å vurdere
dyrets foreldre og avkom etter disse.

Helsetjenesten for sau har fått
nye nettsider:
www.animalia.no/htsau
Her vil du som før finne stoff om
helse og velferd hos sau, men vi har
ambisjoner om større aktivitet og
mer levende nettsider enn  tidligere.
Vi vil gjerne ha idéer og innspill.
Har du noen? I så fall sender du oss
dine tips på e-post til:
ht.sau@animalia.no

Noen kjente arvelige
 tilstander hos sau:
• innrullede øyelokk (entropion)
• tett endetarm hos lam (anus  atresi)
• brokk (lyskebrokk, navlebrokk)
• manglende testikkel 
• overbitt og underbitt
• små/manglende øyne (mikro -

oftalmi)
• ganespalte
• hjertefeil 
Dette er tilstander man ser jevnlig i
norsk sauehold. Det finnes en rekke
andre misdannelser og sjukdommer
hos sau som også har en arvelig
 disposisjon, men som er mer sjeldne.
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Alt for mange norske sauer blir
tatt av rovdyr. Journalist Njård
Røv i NRK mener saueholderne
har seg selv å takke for dette. 

Avlsarbeidet har gjort sauen mer frukt-
bar, rasktvoksende, kjøttfull og større,
men også dummere. Dermed har den
også blitt et lettere bytte for rovdyr,
mener Njård Røv. Det siste er en drøy
påstand som burde vært dokumentert.

Ankepunktene mot avlsarbeidet går på
to forhold:
1. I rovdyrutsatte områder skulle vi

hatt villsau, ikke norsk kvit sau.
2. Avlsarbeidet på rasen norsk kvit sau

skulle hatt som mål å ivareta sauens
fluktinstinkter.

Dagens villsau har sitt opphav fra ute-
gangersau ved kysten. Villsauen er en
lite produktiv rase som er sky, vaktsom
og rask i flukt. Denne rasen burde vi
altså hatt i de rovdyrutsatte områdene i
innlandet. Hvor store tapene da hadde
blitt, vet vi lite om. 

Njård Røv sitt forslag om en over-
gang fra norsk kvit sau til villsau er en
endring av driftsform og har ikke noe
med avl å gjøre. 

Vårt avlsmål for rasen norsk kvit
sau er å utvikle en mer produktiv sau
som utnytter ressursene i utmarka, og
som gir lam som er tilpasset forbruker-
nes ønsker om mye kjøtt og lite fett. Vi
har ikke noe eksplisitt mål om å øke
«rovdyrresistensen». Gjennom naturlig
seleksjon går det kanskje i den retning-
en likevel. Når enkelte flokker taper 
10-20-30 % av dyra på grunn av rov-
dyr, må nødvendigvis neste generasjon
komme fra de som overlever. Dette
skulle i teorien etter hvert gi oss en
mer rovdyrresistent bestand. 

Naturlig seleksjon er en lite effektiv
og ofte grusom utvalgsmetode. Den
ønsker vi ikke å benytte i avlsarbeidet
vårt.

Rovdyrtapene bare øker, naturlig
seleksjon til tross. Dette er egentlig ikke
så rart: Økningen i rovdyr har vært
rask og stor. Avlsarbeidet er langsiktig
og de genetiske endringene per år er

små. Avlsarbeid vil derfor aldri være
løsningen på dramatiske endringer i
dyras omgivelser.

Thor Blichfeldt
Avlssjef

Avl for rovdyrresistens 
– en avsporing

I mai ble jeg kontaktet av NRK med
spørsmål om jeg ville være med på
et innslag i Schrödingers katt om
saueavl. Det sa jeg selvsagt ja til, og
gledet meg til å fortelle «hele
Norge» om hvor flinke vi har vært
de siste 20-30 årene. Endelig en
suksesshistorie fra landbruket i
beste sendetid! 

To unge trøndere fra NRK kom
nedover, og vi hadde det riktig så
hyggelig der vi ruslet rundt på
Landbrukshøgskolen i over en time
med åpen mikrofon.

I september ble programmet
vist. Det handlet slett ikke om saue-
avl, men om hvor lett bytte sauen
vår er for rovdyr. Og vi har bare oss
selv å takke, for det er vi som
gjennom avl har gjort sauen dum
og uten evne til å beskytte seg. 

Nå føler jeg meg både dum og
naiv. Jeg angrer ikke på det jeg sa
under intervjuet, og det ble ikke
misbrukt av NRK. Men i program-
met var utsagnene mine ganske så
malplassert blant alle kadavrene,
løpende sauer og pesende bjørn. Jeg
kunne gitt en annen og mer rele-
vant informasjon hvis jeg hadde
visst noe om sammenhengen
 intervjuet skulle brukes i.

Gjennom min første (og siste)
TV-opptreden har jeg lært
 følgende:

1. En journalist føler seg ikke
 forpliktet til å informere om
vinklingen av programmet
som gjerne lages i tråd med
egen overbevisning.

2. Fleip ikke under opptaket. En
spøk er sjelden god dersom
den er tatt ut av en sammen-
heng.

3. Smil ikke under opptaket, for
du aner ikke hvordan bildene
kan bli brukt. Død sau tatt av
rovdyr er ikke noe å smile av!

Jeg har vært på TV!!!
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Schrödingers katt er et populær -
vitenskapelig magasin på stats -
kanalen NRK - et program som
ønsker å fremstille aktuell
 vitenskap på en tilgjengelig måte –
med en seriøs profil. Men nå går
katten støvlene av seg.

I programmet Schrödingers katt torsdag
13. september vises en reportasje om
sauenæringa. Allerede i «teaseren» uka
før og i nettpresentasjonen av  program -
met slås tonen an: Sauenæringa satser
på feil hest. Hadde det vært avlet på
den lette villsauen ville rovdyrtapene
bokstavelig talt fått bein å gå på. Denne
rasen løper fra bjørnen, forstår vi. I
 stedet skjer 80% av produksjonen på
Norsk Kvit Sau – som er tyngre,
 tregere og dummere enn andre og enn
den selv var før, får vi vite. Den vanligste
norske sauen er like stor som en bjørn
eller i alle fall som en voksen mann, den
passer dårlig på lamma sine - den klarer
ikke engang å passe på seg sjøl, blir det
sagt.

Som sannhetsvitne er det klipt
inn  uttalelser fra avlssjef i NSG,
Thor Blichfeldt.

Noe av kattepinen er at
journalisten har intervjuet
Blichfeldt om utviklingen i avlsarbeidet
UTEN å fortelle at  programmet skal
handle om tap av sau til rovvilt.
Deretter er en formiddags samtaler om
saueavl klippet ned til godt under 2
minutter og puttet i småbiter innimel-
lom andre innslag: En saue bondes for-
tvilte leiting etter dyr tapt til bjørn. Og
en skamklipt – eller skal vi si skambitt? -
presentasjon av Bioforsk Tjøttas 10 år
gamle eksperimenter med utstoppet
bjørn på hjul. Forskeren  forledes(?) til å
uttale seg kategorisk om forskjeller i
sauerasers antipredator atferd. Ansvaret
for akkurat den oppvasken skal Bioforsk
selv få ha.

Vi er hoppende glade for positiv
oppmerksomhet om villsauen og om
mangfoldet av saueraser. Villsauen fyller

ei viktig nisje både som produk-
sjonsform og i markedet og mye
fint kan sies om den fargerike og
historierike rasen. Men ute i
naturen er og blir den et
 byttedyr den også – som alle

andre  beitende husdyr.

Og det er her katten tråkker på
sin egen haletipp: At bjørnen skader
og dreper sau er IKKE et spørsmål om
sauerase – det er et spørsmål om hva
vi ønsker å bruke norsk natur til: Godt
liv for sauen og lamma og ren mat for
mennesker – eller jaktområde for sulten
bjørn.

Litt mer ryddig research og fair
play neste gang kanskje - pus?

Ragnhild Gudrun
Vikesland

Kronikk
Katta taper ansikt

Forhandlere:

Harald Snellingen 2740 Roa Tel. 613 22 382 Mob.  913 27 839
hasnel@online.no • www.knarrhult.no
Disserud Fjøs og Maskin 2093 Feiring Tel. 639 66 311 Mob. 911 21 905
Oddgeir Grobakken 2943 Rogne Tel. 613 42 550 Mob. 906 09 093
Håvard Jønnardalen 3841 Flatdal Tel. 350 52 577 Mob. 905 33 760
Bryne Landbruksservice 4341 Bryne Tel. 517 70 700
Peder Pedersen 4480 Kvinesdal Tel. 383 55 227 Mob. 971 78 274
Olav Terje Rio 5700 Voss Tel. 565 10 915 Mob. 908 28 784
Maskinsenteret 5801 Sogndal Tel. 576 71 622
Rolf Sverre Holum 7340 Oppdal Mob. 907 26 755
Snorre Forsbakk 8200 Fauske Mob. 997 48 104
Andreas Lund 9400 Harstad Tel. 770 77 056 Mob. 907 73 917

SIKKER
rundballekorg

Vi har også skillegrinder av topp kvalitet med lav vekt.

• Består av seks bevegelige deler
• Sauene unngår henging
• Alt fôr blir spist opp, også kjernen

i midten
• Tar en eller to rundballer om gangen

Tel. +0046 346 341 43 · Fax. +0046 346 340 70
www.knarrhult.se
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Ikke-omløpsresultatet (tilslaget)
hos sau har gått den gale veien de
siste årene, men nå har vi et
berettiget håp om at denne
 utviklingen skal snu.

Seminresultatet i 2006 blei svært
 skuffende og det dårligste siden 2001 (se
figur 1). 

Endring i stråtype
I 2002 gikk vi fra Minitüb-strå til mini -
strå, og i 2006 skiftet vi til  mediumstrå.
Sammen med endringene i stråtype
gjorde vi endringer i pro duk sjons -
prosessen og i tinetempera turen og tine-
tida. Det er grunn til å tro at disse
endringene har hatt vesentlig inn -
virkning på resultatet. 

Endringen til mediumstrå i 2006 var
basert på et mindre forsøk i 2005 som
ikke ga noe forvarsel om at  resultatet
ville bli dårligere. Vi tinte da ved 35º i
30 sekunder.

I 2006 gjorde vi et stort forsøk med
1.200 inseminasjoner der vi tinte sæden
fra årets produksjon i mediumstrå ved
35°, 50° eller 70°. Resultatene går fram
av figur 2.

Tining ved 50° ga de desidert beste
resultatene, med over 10 %-poeng bedre
tilslag sammenlignet med tining ved
35°, og 7 %-poeng bedre enn tining ved
70°. 

Mediumstrå som skal tines ved
50°
På bakgrunn av resultater fra fjorårets
forsøk fortsetter vi i år med mediumstrå
og de samme produksjonsprose dyrene
som ble etablert i 2006, men tinetempe-
raturen endres til 50°.

Årets prosedyre blir da: Mediumstrå
tint ved 50° i 14 sekunder. Skal dette bli
vellykket, må insemi nøren være særdeles
nøyaktig, både med  temperaturen og
tida.

På grunnlag av fjorårets forsøk har vi
dristet oss til å lage en prognose for
resultatet i 2007 (se figur 1 over  til slaget
2001-2007). Slår den til, vil vi få det
beste resultatet hittil i dette tusenåret.

Flere stråtyper
Vi selger ikke bare sæd fra årets produk-
sjon, og det er derfor 3 ulike stråtyper
som kan finnes i sæddunken. Hvilken
stråtype som er levert, vil stå på lista

over utlevert sæd som følger dunken.
Før du tar strået opp av dunken må

du vite hvilken stråtype det er, for hver
stråtype har sin egen tinetemperatur og
tinetid.

Ewa Wallin

Sauesemin:

- 2007 blir bra!

Stråtype Produksjonsår Volum Lengde Vegg Tinetemp Tinetid
Mediumstrå 2006 → 0,5 ml Lang Tykk 50º 14 sekunder
Ministrå 2002-2005 0,2 ml Lang Tynn 35º 15 sekunder
Minitüb →2001 0,2 ml Kort Tykk 70º 8 sekunder

Figur 1

Figur 2
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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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Det råder en viss usikkerhet hos
mange omkring kravene til
brannvarslingsanlegg i sauefjøs.
Hva krever myndighetene
 egentlig? Og hvordan skal man
forholde seg til disse kravene?

- NSG mener det er sentralt for
næringa å fremstå som en seriøs aktør
på dyrevelferdsområdet, fastslår styre-
leder Ove Ommundsen på vår
 forespørsel. Han forklarer: - Det er
hensynet til dyrevelferden – og røkter-
velferden – som er grunnleggende både
for de kravene som dyreeier selv må
stille til brannsikkerhet og varslings -
anlegg og for den holdning vi som
interesseorganisasjon må ha til temaet.

Individuelt skjønn er viktig
NSG engasjerte seg sterkt i arbeidet

med utforming av velferdsforskriften
for småfe. Det er i disse reglene
bestemmelser om brannvarslingsanlegg
er formulert. Det har vært viktig for
NSG å bidra til at hold av «noen få»
sauer ikke skal utløse krav til omfat-
tende brannvarslingstiltak. Dette klarte
NSG, sammen med de andre nærings-
organisasjonene, å få gjennomslag for.
Vi kan vise til at gjeldende nedre
 grense fra i høst er på 30 vinterfôra
dyr. Videre har det vært avgjørende
viktig for NSG, på vegne av næringa, at
det skal være rom for skjønn i
 forbindelse med håndhevingen av
bestemmelsene. Dette gir grunnlag for
dialog med Mattilsynet lokalt omkring
de faktiske sikkerhetsmessige forhold i
den enkelte driftsbygning.

Stolthet og profil
- Vi må velge å fokusere på hva som er
mest lønnsomt for oss, sier styreleder
Ommundsen. - Og da tenker jeg ikke
bare på kroner og øre i direkte
 investeringer, men på faktorer som
totaløkonomi, dyrevelferd, arbeids -
miljø og profil utad for næringa. Dette
siste er et viktig punkt; vi må tenke
helhetlig om verdier. Derfor har NSG
også lagt vekt på dialogen med
 forsikringsbransjen i denne saken.
Forsikringsvilkårene gjør at investe-
ringskostnadene nedskrives i løpet av
noen få år. Vi skal heller ikke glemme
at branner i husdyrfjøs er dårlig
 reklame for landbruket. Folk som
hører om slike hendelser i nyhetsbildet
kan lett få et negativt bilde av dyre -
holdet.

Langsiktig fokus
I handlingsplan for dyrevelferd i saue-
holdet er målsettingen «å redusere
forekomst og risiko for brann i norske
sauefjøs». Alle impliserte aktører har et
ansvar for dette: saueholderne
gjennom å ha en planlagt beredskap i

Siste nytt om brannvarslings-
kravet:
Mattilsynet har i møte med NSG og
Bondelaget 27.09. signalisert vilje til
å håndheve forskriften slik at
brannvarslingskravet ikke skal slå
unødig hardt ut for enkeltbruk. Det
kan også være aktuelt å vurdere
 formuleringer i forskriften. NSG er
glad for den positive dialogen med
myndighetene. Reell mulighet for
bruk av skjønn er helt sentralt her.
Det skal også fokuseres på brann-
forebyggende tiltak og beredskap.
Dette er for øvrig helt i tråd med
målene i NSGs Handlingsplan for
dyrevelferd.

egen besetning og næringsorganisa -
sjonene gjennom å drive informasjons-
arbeid, overvåke markedet og bidra til
gode og mest mulig riktige betingelser
for næringsutøverne. 

– Disse oppgavene ser vi på med
stort alvor, avslutter Ove Ommundsen.  

Ragnhild Gudrun Vikesland

Brannvarslingsanlegg i sauefjøs: 

– Hva må og bør 
næringa gjøre?

(Foto: Gjensidige)

Voksen Border Collie

ønskes kjøpt

Skal brukes til LP og søk.
Ønsker frisk, snill, harmonisk,
barnevennlig, voksen (evt.
unghund). Har lang erfaring
med rasen. 

Elisabeth M. Norberg. 
Mob. 905 92 362. 
E-post:
norberg.elisabeth@gmail.com



Gjeldende forskrift om hold av
småfe stiller krav om at egnet
og godkjent brannvarslingsan-
legg skal være montert innen
1.9.2007. Spørsmålet er da hva
som er egnet og godkjent
utstyr? 

I småfeforskriftens kommentardel
(brev fra Mattilsynet til departemen-
tet) står det: «For at brannalarman-
legg skal ansees som egnet, må det i
dag være forsikringsgodkjent. I prak-
sis betyr det godkjenning fra
Forsikringsselskapenes
Godkjennelsesnevnd (FG)».

I 1977 opprettet forsikrings -
selskapene i Norge FG, med formål å
utarbeide regelverk og godkjenne
 sikringsutstyr og foretak for å redu-
sere risikoen for brann- og
innbrudds skader.

Hvis regelverket til FG følges, så
gis det normalt rabatt på forsikrings -
premien eller egenandelen ved skade
kan reduseres. 

I andre tilfeller kan det være et
krav fra forsikringsselskapet at FGs
regler må være oppfylt dersom for-
sikringen skal være gyldig.

For å sikre at riktig utstyr blir solgt og
er montert i henhold til regelverket,
så har nå FG sendt brev til de fem
distributørene av FG-godkjente
brannalarmsystemer hvor de blant
annet påpeker:
• FG-godkjenningen gjelder for et

«system» som minst skal bestå av
brannalarmsentral og aspirasjonsde-
tektor og dette kan på ingen måte
endres, f.eks. ved å ikke montere
sentralapparatet. 

• Anlegget skal prosjekteres og
 installeres etter FG sine regler, og
hvor småfeprodusenten selv ikke er
å betrakte som såkalt utførende
installasjonsfirma (den som
 installerer anlegget) eller service -
firma (den som utfører årlig
 kontroll). 

Får du tilbud på brannvarslingsanlegg
uten at det samtidig medfølger en
egen brannalarmsentral, så er ikke
dette anlegget godkjent. FG påpeker
også at sentralapparat som er FG-
godkjent for en vanlig bolig ikke er
godkjent for montasje i
 landbruksbygg. FG-godkjente brann-
alarmsystemer er listet på
http://fg.fnh.no

Gjensidige Forsikring har i sitt brev
til brannalarmprodusentene stilt krav
om at det kun er anlegg med egen
brannalarmsentral,  installert etter FGs
regler, som gir rabatt (30 %) og at
brannalarm sentralen som hovedregel
skal  plasseres i boligen. 

Vi oppfordrer derfor våre medlem-
mer om å påse at brannalarm anlegget
er FG-godkjent og består av følgende
hovedkomponenter: 
a) aspirasjonsdetektor med over -

spenningsvern for dyrerommet
b) EN-54 og FG-godkjent brann-

alarmsentral med overs pennings -
vern

c) sugerør med kondensflasker. 

Alarmsirene skal være plassert slik at
signalet er lett hørbart. 

Det er brannalarmdistributørens
ansvar, sammen med deres auto riserte
installatører, å påse at FG-regelverket
følges. Autorisert installatør skal fylle
ut en ferdigattest som skal sendes
 forsikringsselskapet og FG med kopi
til anleggseieren. Småfeprodusenten
skal holdes skadesløs for eventuelle
brudd på regelverket ved montering
av  anlegget. 

Hva er godkjent brannalarmutstyr?
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Nå er sauene kommet hjem fra
beite og en ny innefôringssesong
venter. I den forbindelse kan det
være aktuelt å ta en nærmere titt
på fjøset. Gjennom prosjektet
”Hus og miljø for sau i økologisk
drift” skal det ved UMB på Ås
gjennomføres flere kontrollerte
forsøk både med innredninger og
liggeunderlag. 

Målet med forsøket er å finne ut hva
dyra foretrekker, samtidig som løs-
ningene skal være økonomiske og
praktisk gjennomførbare for bonden.
Resultatene fra disse forsøkene vil
 trolig være svært aktuelle også for
sauer i konvensjonell drift.

Regelverk
Nye EU-forskrifter om økologisk saue-
hold krever nå at hvert individ skal ha
et totalareal på 1,5 m2 og 0,75 m2

 liggeareal med fast underlag. De nye
reglene omfatter dermed arealkrav som
er nesten dobbelt så store som arealet
sauen normalt holdes på (ca. 0,7-0,9
m2 per dyr). Dette vil naturligvis med-
føre store utfordringer for de rundt
500 eksisterende sauebøndene i landet
som driver økologisk. Derfor har også
Norge inntil videre fått fritak fra
 regelen om tett underlag på ligge -
plassen. 

Golv og liggeunderlag
Ved å studere sauenes adferd i ulike
innredningsløsninger, har forskere
 tidligere avdekket at sauene foretrekker
å ligge inntil en vegg når de hviler.
Sauens preferanse for ulike typer
 liggeunderlag har også vært undersøkt,
men her virker det som om ulltykkelse
har mye å si. Sauer med full ullfell lå
for eksempel like gjerne på strekk -
metall som på halm- eller treunderlag.
Nyklipte sauer derimot viste en klar
preferanse for underlag som hadde
lavere varmeledningsevne enn strekk-
metall. Halmtalle kan dermed være et
godt alternativ, men nordover i landet
vil halm som strømiddel være dyrt og
vanskelig å få tak i. Det har derfor også
vært utprøvd liggepaller av tre i binger
med strekkmetall. Slike ligge paller kan
bygges langs langvegger for å få mest
vegglengde per dyr. Videre trenger ikke
liggepallene være bredere enn 0,60 m,
men bør ha en helningsgrad på 5 %
slik at urin renner av og man beholder
et tørt liggeunderlag. 

Nytt prosjekt på UMB
I januar i år startet forsøkene under
det nye saueprosjektet på UMB, med
professor Knut Egil Bøe som prosjekt-
leder. Formålet med prosjektet er å
undersøke hvordan plasstilgang, golv-
type og tilgang til luftegårder kan
påvirke sauens adferd og velferd. Med
utgangspunkt i funn fra tidligere for-
søk er flere kontrollerte eksperimenter
planlagt, hvorav to er gjennomført og
under analyse i skrivende stund. I det
første eksperimentet ble voksne søyer
testet i seks ulike binger, hvorav halv-
parten av bingen var dekket av en
 liggepall av tre og resten besto av
betonggolv med tregrinder (for å gjøre
det til et lite attraktivt hvilested).
Videre hadde hver av disse seks bing-
ene montert forskjellige støttevegger på
liggearealet. En binge ble holdt uten
ekstra vegger og fungerte som

Innredninger og 
plasskrav til sau

Sauer med full ullfell foretrekker gjerne strekkmetall som liggeunderlag.



Sau og Geit nr. 5/2007 • 23

Etterlysning!
I forbindelse med dette prosjektet
er det ønskelig å komme i kontakt
med bønder rundt om i landet som
har erfaringer med utedrift eller
luftegårder til sau. Har du innspill
eller tips, kontakt: Grete Meisfjord
Jørgensen på e-post: 
grete.meisfjord@umb.no eller på
telefon: 64 96 51 42.

Binge med kryssvegg: En av testbingene
(2x3 m) med liggepall (1,5x2m) av tre og
ekstra vegg på liggepallen, formet som et
kryss. Legg merke til tregrindene på
betonggolvet for å hindre at søyene skulle
ligge andre steder enn på liggepallen.

Binge enkel vegg: En annen testbinge med
en enkel vegg på liggepallen.

 kontrollbinge. Alle seks gruppene av
sau ble holdt stabile og sauene var en
uke i hver bingedesign før de ble flyttet
videre til neste binge. 

Det andre eksperimentet involverte
to avlange binger på 12 x 2 m, og en
liggepall av tre langs hele langveggen
(60 cm dyp). Totalt 8 grupper à 4 søyer
ble holdt i disse bingene i en uke og
 filmet i 24 timer siste dag. Søyene
hadde fri tilgang på høy gjennom ete-

åpninger langs hele bingelengden rett
overfor liggepallen. Også her var det
tregrinder på betonggolvet mellom ete-
åpningene og liggepallen. Både ligge-
pallen og etearealet ble merket med en
strek hver halvmeter slik at det var
mulig fra filmen å lese avstand mellom
sauene når de lå eller spiste. Formålet
med dette forsøket var å måle av -
standen mellom søyer (individual -
distansen), da de hadde virkelig god
plass å fordele seg på (totalt 6 m2 per
sau og 1,8 m2 liggeareal per sau).
Resultater fra disse forsøkene kommer
vi tilbake til i en senere utgave av Sau
og Geit. 

Flere forsøk
I løpet av høsten ønsker vi å bygge et
klimakammer i forsøksfjøset ved
Institutt for husdyr- og akvakultur -
vitenskap (IHA). I dette kammeret kan
vi kontrollere temperaturen svært
 nøyaktig, og vi vil her gjennomføre et
valgforsøk med ulike liggeunderlag
både for voksne søyer og lam, under
ulike temperaturer. Videre planlegges
det å teste sauers bruk av luftegårder,
med fôring utendørs eller inne og med
eller uten tak over luftegården. Før
 sistnevnte forsøk iverksettes prøver vi å
innhente erfaringer fra bønder som
allerede har sauene sine i slike lufte-
gårdløsninger.

Tekst og foto: Grete Meisfjord Jørgensen, 
Stipendiat ved IHA, UMB, Ås. 

Bilde 1
Ekstra vegger i form av «liggebås design»
på liggearealet ble faktisk brukt av søyene,
men ikke alle foretrakk å ligge med nesen i
veggen. Noen individer rygget sågar inn og
la seg med hodet mot eteområdet.

Bilde 2
Ekstra vegg på liggearealet parallelt med
eteåpningene. Her får alle søyene ligge
 inntil vegg samtidig.

Bilde 3
Binge med liggepall og tregrinder på
 aktivitetsarealet. Hver halvmeter er
 avmerket med svart strek, både på liggepall
og eteområde.
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- Det er ingen tunge tak lenger. Trivselen er høyere både for folk og fe. Det er imidlertid for tidlig å si om produksjonen blir bedre, men vi
er uansett glade for at vi kom med i Noras HUS-prosjektet, sier Øyvind. Her sammen med dattera Margrethe i melkestallen i det nye og
moderne fjøset.

På Elverum gård på Andøya i
Nordland flyttet geitene til Inger
Teigen og Øyvind Hanssen inn i
nytt isolert fjøs sist vinter. Fjøset
er ett av fire byggeprosjekt som
inngår i prosjektet Noras HUS,
med formål å utvikle nye fram-
tidsrettede bygningsløsninger for
melkegeit.

Litt tilbaketrukket fra bilveien finner
jeg det nye geitefjøset på Åse, som

 ligger i Andøy i Vesterålen. En tiltal -
ende bygning som ser overraskende
liten ut. Det skal likevel være plass til
168 melkegeiter og 47 rekrutteringsdyr.
Kan det virkelig være plass til så
mange? 

Øyvind Hanssen gjør klart til kvelds -
melkinga, men tar seg tid til å ønske
meg velkommen. Sammen med yngste -
datteren Margrethe går melkinga unna
i en fei i den moderne melkestallen.

Satser på geita
Geitene er ikke det eneste inntekts-

grunnlaget på gården nå. Øyvind
 steller 180 blårevtisper i tillegg.

Fordi fôring og stell av rev kan være
en nokså kald og sur jobb var det ikke
aktuelt med annet enn et isolert geite-
fjøs. Det er grenser for hvor mye man
vil fryse! Kjeingstidspunkt og insemi-
nering av rev er arbeidstopper som er
forskjøvet slik at de kommer etter
hverandre. Inger har 82,5 % stilling
som ren holder for kommunen. Det er
tre barn i familien; Håvard (17),
Camilla (15) og Margrethe (13). Med
en så travel hverdag er det lett å skjøn-

Noras HUS på Andøya:

Framtidsrettet geitefjøs
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ne at de har behov for avløser tre
måneder om sommeren. 

Byggeprosjektet hadde et kostnads -
overslag på hele 3.420.000 kroner uten
mva, så det er ingen tvil: her satses det
på geita. Det at dattera Margrethe er så
interessert gjør at de kan bygge med et
langsiktig perspektiv. I dag har familien
en kvote på 117 tonn og 126 voksne
geiter. Verken kvota eller fjøset er fullt
for øyeblikket. Øyvind og Inger har
nemlig økt melkekvota de siste årene
og har gamlefjøset fullt av kje til påsett.
Inntil videre vil de fortsette å ha kjeene
der. På sikt er planen å øke melkekvota
ytterligere.

Melkestallen
I melkestallen er det plass til 24 geiter
om gangen; 12 på hver side. Geitene
står i kø for å bli sluppet inn gjennom
en luke i veggen og går på plass –
 nesten uten veiledning. Det tok riktig-
nok seks uker å lære dem systemet. Til
å begynne med snudde geitene seg og
hoppet ned i melkestallen da de var
 ferdigmelka, i stedet for å gå ut den
andre luken i veggen. Dessuten var de
så ivrige for å komme først til melking
at det ble litt prøving og feiling før
luken fungerte tilfredsstillende.
Margrethe har fått god teknikk på å
løfte og senke luken i riktig øyeblikk
for å slippe inn passe antall geiter om
gangen. Øyvind lokker med litt fiber-
kraftfôr til hver og det er tydeligvis
populært, særlig blant de yngste dyra. 

DeLaval har levert melkeanlegget.
Det er tilrettelagt for at det kan etter-
monteres automatisk avtak og melke-
målere. Bingefrontene er spesiallaget i
stål av Bardu, mens gulvet er i
 aluminium. Ståplassen til geitene er
bare 73 cm dyp slik at den holdes rein.
Margrethe koster bort litt ragg og bøss
når melkinga er ferdig og spyler til
slutt med vannslangen. En kan nesten
ikke lukte at det har vært geiter i
 melkestallen og det er lite støv.

Fôrhåndtering
Etter melking er det på tide å gi geitene
grovfôret. Det er ikke grovfôrlager i
bygningen. Rundballer blir kjørt inn
med traktor og lagt i en rundballe -
kutter. Denne henger på en skinne i
taket og kjøres inn i dyrerommet der
fôret legges ut på et langt fôrbrett midt
i. Kraftfôret er i storsekk og skrus

Øyvind får hjelp av Margrethe (13) med kveldsstellet hver dag.

Geitene har etter hvert lært systemet med innslusingen til melkestallen, slik at dette nå går
greit.

Grovfôret legges ut på fôrbrettet ved hjelp av en rundballekutter som henger i skinner
under taket.Fortsetter neste side.
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Noras HUS:
Et samarbeid mellom fylkes -
mennene i Nordland og Troms,
TINE BA og Mattilsynet, som 
alle har ytt økonomisk støtte til
prosjektet.

Hovedmålet er at prosjektet
skal utvikle bygningsløsninger
for geit der forbedring av
arbeidsmiljø, dyrevelferd og
 kvalitet i leverandørmelka fra
bygningene prioriteres.

gjennom rør til kraftfôrautomatene.
Med en transponder på hver geit er det
individuell fôring av kraftfôr. De får
200–400 gram per gang og rasjonen
fordeles gjennom døgnet. Takket være
automatisk fôring er det slutt på at
 geitene lager et forferdelig leven når
det kommer folk i fjøset.

Dyrerommet
Geitene går på MIK plastrister, av
typen Trapper III. Det er ikke nødven-
dig å koste eller skrape. Noen ganger i
året må det sannsynligvis vaskes,
ihvertfall deler av gulvet. For på steder
der geitene er mye i aktivitet, slik som
ved kraftfôrautomatene og på vei til
melkestallen, setter ragget seg fast med
litt skitt. Og slikt kan på sikt tette
 gulvet. 

Geitene setter tydeligvis pris på det
nye gulvet. Nå er det geiter som ligger
langflate og hviler. Det skjedde ikke da
geitene gikk på strekkmetall. 

- Vi forventer mer klauvstell med
det nye gulvet, men det er det sannelig
verdt, sier Inger og legger til at det ikke
har blitt en eneste speneskade på de tre
månedene fjøset har vært i drift.

Det er en gjødselkjeller som er 1,7 m
dyp under hele huset. Ved en dør er det

et område som er hele 2 m dypt, der-
med skal det være enkelt å få tømt hele
gjødselkjelleren fullstendig.

Innredningen er laget av sibirsk
lerk. Det er en tresort som er knallhard
og håpet er at geitene ikke gnager den i
filler. Foreløpig ser det ut til å gå bra.
Veggene er av Arbor ferdigmalte land-
bruksplater. Drikkekarene er  montert
på veggen.

Det er lyst og trivelig i husdyr -
rommet. Friskluften kommer inn
gjennom FK-ventiler i veggen som
 styres ved hjelp av to vaiere med et
enkelt grep. Det er plass til å montere
vifter i taket, men foreløpig er det
naturlig ventilasjon basert på oppdrift
og vind; på Andøya er det stadig vind-
fullt og sjelden veldig varmt.

Aktive geiter
Nå som alle dyra går i én felles binge er
det imidlertid noe vanskeligere å ha
oversikt over alle dyra. Snart skal geit -
ene også få vandre fritt ut og inn. Det
er laget til luker i ytterveggen der det
skal være plaststrimmelport, slik en
kan finne foran kjølerom i butikker. På
utearealet skal det også være mulig å
fôre med rundballe. Det er planlagt
 liggepaller, men det er knyttet noe

usikkerhet til hvordan de skal utformes
for å fungere optimalt. Det kan også bli
aktuelt med noen lekeapparater ute. 

Krevende å bygge
Det gamle fjøset fra 1949/1987 var
både for lite og tungvint å drive. Det
var rådgiveren deres, Hans Mørstad,
som oppfordret dem til å søke om å få
bli med i Noras HUS-prosjektet. Det
var mange som søkte, så det var en
 gledelig overraskelse å bli valgt ut og de
fikk på denne måten en kraftig dytt til
å gjøre noe med fjøssituasjonen.
Arkitekt har vært fylkesagronom i
Nordland, Trond Ulrik Dahle. 

- Vi har hatt god dialog med Dahle
gjennom hele byggeprosessen. Det
dukket jo stadig opp småting vi måtte
ta bestemmelser om underveis.
Egentlig skulle vi hatt en fransk «fikse-
ringsstall» der geitene skulle ha halsen
mellom horisontale rør. Men i siste
liten viste det seg at det ikke var plass
og vi måtte velge en annen løsning,
forteller Øyvind.

Det var bestemt at det nye fjøset
skulle være klart til kjeing i år.
Gjennom prosjektet «Friskere geiter»
var det meningen at det skulle saneres
mot CAE og paratuberkulose samtidig.
Derfor var det også bestilt en del kje
fra en besetning som allerede hadde
sanert. Men uforutsette forsinkelser i
byggeprosessen gjorde at denne planen
måtte gis opp og det er uvisst når de vil
få gjort noe med helsestatusen til
 geitene. Heldigvis er besetningen fri for
byllesjuke.

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

I det lyse og trivelige nyfjøset går geitene i en stor fellesbinge med fôrbrett i midten av
huset.
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Interessa for prosjekt Friskere
geiter har vore aukande sidan
prosjektet starta, men no flatar
det ut med påmeldingar. Geite -
haldarane må vera merksame på
at det er no dei kan nyte godt av
faglege råd og økonomiske støtte-
ordningar. Om nokre år kan
situasjonen vera ein heilt annan. 

Sidan det starta for 6 år sidan har det
vore ei stadig aukande interesse for
prosjektet. For å prøve og gje eit inn-
trykk av kor mange grupper som
 fylgjer med på arbeidet kan ein nemne
at det har vore pågang frå media,
 politikarar er blitt interesserte,
 administrasjonen i Landbruks- og
matdepartementet har alltid vore
 positive, og ikkje minst har det vore
ein vesentleg auke i påmeldingar frå
produsentar. Dette er berre for å
nemne nokon.

Ved utgangen av året skal 167
buskapar vera ferdig sanerte. Dette er
svært bra, og så langt er ein godt i rute.
Telemark er det fylket som ligg best an,
og neste år vil det der vera berre nokre
få produsentar att som ikkje har
sanert. I Nordland har det også vore
god framdrift. Men det varierer dess-
verre litt for mykje. Dei to fylka som
har mest geit; Troms og Møre og
Romsdal, har svært få påmeldte
 deltakarar. 

Ingen veg tilbake
Det vil etter kvart bli eit nødvendig
krav til råvarer som skal brukast til

matproduksjon at dei held høg og
jamn kvalitet. For at dette skal kunne
oppfyllast er ein av dei viktigaste
 føresetnadane at dyra ikkje lid av
 kroniske infeksjonssjukdommar. Dei
som no har gjennomført smittesane-
ring merkar dei svært gode fylgjene av
å ha friske dyr. Dei får også ein mykje
enklare kvardag når det no kjem stadig
tydelegare signal frå råvaremottakarar
at dei ynskjer produkt frå smittefrie
husdyr.

Det er altså ikkje lenger nokon veg
tilbake når det gjeld å sanera dei smitt-
same sjukdommane frå geitepopu -
lasjonen. Spørsmålet er berre når det
skal skje og på kva slags måte. Det
beste er at dette skjer frivillig og på den
tida då det passar kvar enkelt best.

Plass til fleire 
For tida merkar ein at interessa for å
melde seg på har flata ut. Det var i fjor
planlagt sanering i ca. 70 buskapar i
2008. Det var eit høgt tal, og det såg
også svært lovande ut. Etter kvart som
tida går er det diverre stadig nokon
som melder seg av. Dersom farten skal
haldast oppe slik ein ynskjer, trengst
det såleis for tida mellom 20 og 30 nye
produsentar som sanerer til neste år.
Det er altså plass til fleire. 

- Kva vil skje med smittesanering i
framtida? 
Ein kan tenke seg ulike alternativ:
1. Det blir så mange som melder seg

på og gjennomfører frivillig
 sanering i regi av Friskere geiter at
 jobben er gjort i løpet av 5-7 år.

2. Interessa blant produsentane for å
gjennomføre sanering blir så liten at

ein må setje inn andre tiltak enn det
som hittil har vore aktuelt. Ein
tenkjer då på endringar i forskrifter
og krav om sanering frå dei som tek
imot råvarer.

3. Det vil vera mogleg å kombinere
desse to eller også andre alterna-
tiv.

Mest gunstig å sanere i
 prosjektperioden
Dersom interessa held seg oppe og ein
har ein jamn progresjon i arbeidet, kan
ein tenkje seg at løyvingane også blir
haldne ved like. Dersom det derimot
viser seg at ein ikkje klarar å nå mål -
settinga på grunn av manglande
 interesse frå produsentane, kan det 
bli vanskeleg å argumentere for å 
halde fram som i dag. Då vil det 
vera sannsynleg at saka blir flytta 
over til Mattilsynet og til kvar enkelt
bonde som får pålegg om å gjera
 nødvendige tiltak. Det er slett ikkje
 sikkert at det seinare blir gitt
 økonomisk støtte. 

Prosjekt Friskere geiter er i dag ei
svært gunstig ordning for dei som
ynskjer å skaffe seg friske geiter, men
prosjektet er tidsavgrensa. Det er no
ein kan nyte godt av fagkunnskap og
økonomiske støtteordningar som
andre produsentgrupper berre kan
drøyme om. Det er difor viktig at
 geitehaldarar over heile landet set fart i
planlegging av saneringstiltak som det
likevel ein gong blir heilt nødvendig å
gjennomføre.

Nils Leine
nils@leine.no

Prosjekt Friskere geiter:

- Interesse, påmelding
og framtidsutsikter



28 • Sau og Geit nr. 5/2007

Setra har nye hus og moderne
melke- og produksjonsutstyr.
Men ellers er seterhverdagen
omtrent som den var for hundre
år siden. Regionale miljøtilskudd
har gjort det attraktivt å opp-
rettholde seterdrift i Nord-
Trøndelag.

Heidi og Frode P. Berge driver med geit
på Rolisetran, en av de 12 seter -
anleggene i Leksvik i Nord-Trøndelag

som i år får tilskudd til seterdrift over
fylkesmannens Regionale Miljø
Program-konto. Fordi de også tar imot
besøkende på setra si, kvalifiserer de til
høyeste sats og mottar 50.000 til-
skuddskroner i året.

Seterliv
Hele sommerhalvåret bor de to sam-
men med familien på seteranlegget, en
mils vei opp og inn fra gården Rolia
nede i Leksvika ved Trondheims -
fjordens nordside. Her har de i år hatt
sine 23 melkegeiter og 19 geitekje

gående på inngjerdet setervoll. Morgen
og kveld melkes geitene i det nye fjøset
med tilhørende melkestall, melkerom
og ysteri. Og her produserer de sin
egen brune geitost av rundt hundre
liter melk hver 3. eller 4. dag. 

Brun geitost
Rolia hadde tidligere en geitemelkkvote
på 43.000 liter i året, men den ble solgt
for et par år siden. I stedet har eierne
satset på å utnytte melka selv både
sommer og vinter, og setter sin lit til at
«Heidis geitost» skal beholde den

Lønnsomt å
 opprettholde seterdrifta 

LEVENDE SETERVOLL: Frode P. Berge med deler av flokken på 23 melkegeiter foran det kombinerte melkefjøset og seterysteriet.
Tidligere hadde han mange flere geiter, men for et par år siden solgte han melkekvoten på 43.000 liter og gikk over til hjemmeysting av
melka i stedet.
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populariteten den har hatt siden
 starten. Rundt 1200 kilo brun geitost
regner Frode og Heidi P. Berge å
 produsere i løpet av inneværende år, og
salget foregår i stor grad fra Bondens
Marked som arrangeres på Trondheim
Torg en gang i måneden, eller til enkelt-
kunder som kommer en tur opp til
setra mens de er der. Osten vakuum -
pakkes og selges som ferskvare med en
holdbarhetsmerking på ca. 150 dager.
Men den kan fryses, så man kan godt
kjøpe sommerost og spare den til jul.

Til neste år vil familien prøve å lage
hvit ost, selv om det stilles litt større
krav til hygiene og ny godkjenning fra
Mattilsynet, fordi denne osten ikke
kokes, men kun varmes opp.

Tilskuddet inspirerer
Frode og Heidi liker seterlivet, men inn-
rømmer at den nye tilskudds ordningen
for seterdrift har vært til stor inspira-
sjon for å utvikle konseptet. Det er først
i år de har åpnet dørene for besøkende,
i tråd med kravene til maksimalt seter-
tilskudd fra regionale miljømidler. Og
det totale tilskuddet har gitt geite -
bøndene på Rolisetran et såpass godt
økonomisk fundament at de har kunnet
investere i nye hus og utstyr. 

Alle slags gjester
Totalt ti seteranlegg i Leksvik har vært VAFLER OG KAFFE: Setervertinne Heidi P. Berge (t.v.) har fått besøk fra bygda og

 serverer kaffe og vafler med selvystet geitost til Mary og Martin Røstad, Britt Schröder 
og Eva Aalberg.

Som et ledd i den regionale for-
valtningen av jordbruksopp -
gjøret, fikk fylkesmennene i
2005 såkalte RMP-midler
(Regionale Miljø Program) til
fordeling etter egen vurdering. 

Midlene skulle brukes til å stimulere
miljøvennlig drift i landbruket, men
det var opp til fylkesmannsembetet
selv å utarbeide kriterier, retnings -
linjer og beløpssatser.

Gammel kulturmark
I Nord-Trøndelag fylke valgte fylkes-
mannen blant annet å prioritere
skjøtsel av gammel kulturmark, og
innførte spesielle tilskott til bønder
som opprettholdt aktiv seterdrift.
Fylket har flere typiske «seter -
kommuner», der sommerbeiting og
 tradisjonell seterdrift har vært en del
av det lokale landbruket i gene -
rasjoner. 

Tre satser
Ved innførselen av RMP-midler ble
det laget retningslinjer for tilskott til
seterdrift med tre ulike beløpssatser. 
• Melkebønder med tradisjonelt

seterhold, der beitet gjødsles med
kunstgjødsel og melka leveres til
meieri, kan få et tilskott på 
kr 15.000,- pr. år. 

• Seterdrift uten bruk av kunst -
gjødsel på setervollen kan gi et
 tilskott på kr 25.000,-. 

• Ugjødslede setrer, der det i tillegg
er lagt opp til publikumsbesøk,
servering og eventuell egen -
foredling av melka, kan få inntil
50.000 kroner i årlig tilskott.
Kravet til det siste er mer detaljert
at setra har hus for opphold og
overnatting, at man bor på setra i
minst fire uker, og daglig melker
minimum to kyr eller 10 geiter.
Setra skal være åpen for
 besøkende, og tilbudet skal
 kunngjøres via annonser.

Fakta om seterstøtten

HJEMMEYSTING: Heidi og Frode yster
hver 3. eller 4. dag, og bruker propan til å
få de ca. hundre litrene i kok. Bak ses
 melketanken der melka holdes kjølig i
påvente av ny ystedag.

Fortsetter neste side.
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I Leksvik kommune har land-
brukskontoret i år påtatt seg
koordinering og markedsføring
av 12 melkesetre, som til
 sammen har mottatt 550.000
kroner i tilskott for drift og
besøkstilbud.

Leksvik kommune er en av Nord-
Trøndelags typiske gamle «seter -
kommuner», der den ligger med
mildt og kystnært klima på
Fosenhalvøya nord for
Trondheimsfjorden. Tradisjonene
med seterdrift har på enkelte steder
vært opprettholdt opp til i dag. I
 tillegg ligger det setervoll på setervoll
innover høydedragene som de siste
årene ikke har vært beitet eller vært i
bruk til landbruksformål.

Koordinator
I kommuneadministrasjonen har
man sett at dette kan og bør utnyttes,
både i profileringen utad og i rent
økonomisk øyemed. Derfor har land-
brukskontoret i år tatt et spesielt
ansvar når det gjelder seterdrift og
tilskottsordningen via de regionale
miljømidlene. 

Fagleder jordbruk, Hans
Killingberg, har i vinter hatt møter
med aktuelle seterbønder i kom -
munen, både de som har opprett-
holdt seterdrift og andre som kanskje
kunne tenkes å ta opp igjen gårdens
tradisjoner hvis det økonomisk lå til

rette for det. Det ble informert om den
nye tilskottsordningen og hva som
skulle til for å innfri kravene til å bli
godkjent som for eksempel besøksseter. 

Aktivt seterliv
Ved sesongstart i vår stod hele tolv
Leksvik-bønder og deres familier klare
til å flytte på setra med dyr og utstyr, ti
av dem også som potensielt vertskap
for eventuelle besøkende dags- eller
overnattingsgjester. Blant seterbøndene

er det to som baserer produksjonen
på geiter og geitemelk.

For å markedsføre tilbudet om
seterbesøk sørget også landbruks -
kontoret for en felles brosjyre med
omtale av de enkelte setrene, vertska-
pet og driftsformen. Brosjyren ble
total distribuert til alle husstander i
Leksvik kommune, samt lagt ut på
sentrale  steder i nabokommunene.

Bør ta seg betalt
- Nå vet vi jo ikke hvor lenge en slik
setertilskottsordning vil vare, eller
 hvilke satser som kan bli aktuelle i
framtiden, men potensialet i Leksvik
er stort, sier Hans Killingberg, som
regner med at setersamarbeidet i 2008
vil omfatte enda flere enn de 12 som
har vært med i år.

- Vi ser på inneværende år som et
forsøksår, der vi får testet publikums-
interessen og der seterbøndene selv
også kan finne ut om de trives med
rollen som besøksverter og det å ha
folk så tett innpå seg i arbeidet. Inntil
videre tror jeg nok at kommunen bør
ha en pådriverrolle i forhold til seter-
kulturen som turist- og kulturattrak-
sjon, men på sikt ønsker vi at bøn-
dene selv etablerer en egen driftsorga-
nisasjon. - Uavhengig av tilskottsord-
ning tror jeg setervertene må bli flink -
ere til å ta seg betalt for seteropple-
velsene, og eventuelt samarbeider om
å tilby hele pakkeløsninger som inklu-
derer mer enn bare den enkelte seter
kan tilby, sier Hans Killingberg.

Kommunal pådriver

FELLES MARKEDSFØRING: I Leksvik
kommune har fagleder jordbruk, Hans
Killingberg koordinert markedsføringen
av de lokale besøkssetrene, og blant
annet laget en fellesbrosjyre som i vår
ble distribuert til kommunens hus -
stander og i tillegg lagt ut ulike steder i
nabokommunene. (Foto: Aud Dagmar
Ramdal)

registrert som besøkssetre denne
 sommeren, og folk har ikke latt vente
på seg. Selv om kravet fra fylkes -
mannen er at setrene skal være åpne
for besøkende i en fire ukers periode,
har Rolisetran tatt imot folk hele
 sommeren. Leksvik er en stor hytte-
kommune, og gjestene har vært alt fra
barnefamilier fra Trondheim til
 pensjonister fra egen bygd.

Noen kommer for å se på dyra på

setervollen, som i tillegg til geiter og
kje også omfatter utegående griser,
hunden Hira og noen sauer i det
 fjerne. Andre vil overvære melkingen
av geitene, mens atter andre lurer på
hvordan man koker geitost på
 propangass.

Gjestene på Rolisetran blir tatt vel i
mot. Vertskapet serverer kaffe og vafler
for en symbolsk pengesum og tar seg
tid til å vise de besøkende både dyr og
produksjonslokaler, så sant det ikke
kolliderer med arbeidet på setra.

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

GEITEKOS: Mia og Martine Schröder fra
Fredrikstad er på ferie i Trøndelag og fant
fort tonen med geitene på Rolisetran.
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Organisasjonsnytt

I høst har NSG deltatt på mange store
arrangement. Andre steder i bladet er det
egne artikler om Geitedagene i Svolvær,
Dyrsku’n i Seljord og Europamesterskapet

i bruk av gjeterhund i Drammen. Vi har
også deltatt på Landbrukshelga på Evje,
Sauens dag på Bogstad Gård i Oslo og
Horva 2007 i Sandnessjøen. NM i saue-

klipping avvikles 5.-7. oktober under
Bjerkreimsmarken.

På arrangementene har vi delt ut siste
nummer av Sau og Geit og nytt klistre-
merke gratis til alle interesserte. I tillegg
har vi delt ut diverse informasjon og solgt
bøker, t-skjorter og caps. Vi prøver også å
verve nye medlemmer og få folk i tale. På
Evje ble det faktisk vervet 18 medlemmer!
Dessverre har det ikke blitt vervet like
mange på de andre arrangementene.

Sauens dag på Bogstad er et årlig
arrangement hvor barnefamilier i hoved-
staden kan bli bedre kjent med sauen. I år
var det regnvær hele dagen, så det meste
av arrangementet ble flyttet inn. Det
møtte likevel opp godt over 1.000
 personer, som fikk oppleve saueklipping
(Caroline Nicol/Sissel Berntsen), gjeter-
hundoppvisning (Johan Persbråten) og
smake grillet lammekjøtt (Akershus Sau
og Geit). NSG v/ tidligere leder Odd E.
Risan og Signe Dahl hadde satt opp stand
sammen med Ingrid Arneng og Harald
Lund. Ingrid og Harald hadde en flott
stand med smaksprøver av spekepølsene
sine, samt kvit og brun geitost, mens NSG
hadde saueskinn og diverse informasjons-
materiell. Som tidligere år viste det seg at
lammingsvideoen var svært populær - til
tross for sterke scener med lammings -
vansker og keisersnitt!

Representantskapsmøte
Høstens representantskapsmøte avholdes
17.–18. oktober på Gardermoen. Første
dagen av møtet skal være en fagdag om
temaet: rovvilt og rovvilt situasjonen i
utmarka - betydning for næringsvirksom-
het og bosetting på  bygdene. Andre saker
blir blant annet forberedelser til jord-
bruksforhandlingene og sekretær -
funksjonen i fylkeslagene. Mer informasjon
om møtet kommer i neste nummer av
Sau og Geit.

Medlemsutviklingen i NSG
Medlemsutviklingen i NSG har lenge vært
negativ. På styremøtet i august ble et
 uoffisielt medlemstall pr. august på 12.289

Stor aktivitet på ulike arrangement

Ingrid Arneng og Harald Lund deler stolt ut smaksprøver av spekepølser og ost. 
(Foto: Signe Dahl)

Video om lamming er et populært innslag under Sauens dag på Bogstad i Oslo. 
(Foto: Signe Dahl)
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NSG har gjennomført flere verve -
kampanjer de siste åra, og det har blitt
vervet mange nye medlemmer. Så langt i
år er det vervet 128 nye medlemmer.
Årets beste ververe ligger mellom 10 og
15 nye medlemmer! Dessverre oppveier
dette på langt nær alle de som slutter.

Vi lanserer nå en løpende verve -
kampanje som skal gå kontinuerlig fram-
over. Alle ververe blir registrert i med-
lemssystemet og ved årsskiftet lager vi
statistikk. Årets beste ververe får flotte
vervepremier (GPS/digitalt kamera/kikkert
med mer). I tillegg får alle som verver en
mindre premie for hvert nye medlem
(velg mellom caps, t-skjorte eller krus).
Verveskjema ligger på hjemmesiden vår
(www.nsg.no). Nye medlemmer betaler
1/2 kontingent etter 1. juli.

Skitt verving!

Medlemsverving
er viktig

medlemmer lagt fram. Dette er en avgang
på over 1.000 medlemmer siden nyttår. 
Vi håper at nedgangen blir mindre enn
dette, men er meget bekymret for
 utviklingen. I rene kroner betyr dette en
inntektsreduksjon for laget på mer enn
500.000 kroner. I tillegg mister vi dyktige
personer, lokallag blir utarmet og vi mister
tyngde som organisasjon osv. 

Tidligere har avgangen av brukere ikke
medført lavere antall vinterfôra sau, men
dette er ikke tilfelle lenger. Vi ser at antall
v.f.s. er på vei nedover, og at det nå er et
betydelig underskudd av lammekjøtt i
markedet. 

Hva kan vi gjøre for å bremse denne
utviklingen? Hvordan kan vi få folk til å bli
i næringa? Hvordan skal vi rekruttere nye
til næringa? Hvordan skal NSG drives som
organisasjon i framtida? Dette er en
meget viktig sak for hele organisasjonen
framover!

I Forskrift om merking, registrering og
rapportering av småfe av 30. november
2005, står det følgende:

§ 11. Identitetskort for værer og
bukker
Dersom værer og bukker benyttes i avl
 sammen med flere dyrehold (avlsgruppe),
skal dyreholder utstede et identitetskort som
skal følge med dyret resten av livet.
Identitet skortet skal minst inneholde de
opplysninger som framgår av § 8 første ledd
nr. 1-6 og være godkjent av Mattilsynet. Det
er forbudt å føre vær eller bukk uten
 identitetskort inn i et dyrehold.

Den dyreholderen som væren eller bukken
til enhver tid oppholder seg hos, skal sørge for
at identitetskortet ajourføres. Identitets kort for
hanndyr i avl skal oppbevares i 10 år. Plikten
til å oppbevare identitetskort  gjelder selv om
dyreholdet opphører. Kortet forevises distrikts-
veterinæren på anmodning.

Da forskriften kom første gang, laget NSG
en indentitetsbok for bukker og en for
værer som inneholdt paringsliste og helse-
kort - i tillegg til plass for føring av hann-
dyrets identitet samt eierforhold og for-
flytninger. Dette for å unngå så mye
 dobbeltføring. Bøkene har vært redigert
og trykket opp i flere omganger. Et nytt
opplag med bøker for bukker trykkes opp
i disse dager.

Alle avlsbukker og -værer som brukes
i mer enn én besetning skal altså ha en
slik bok. Opplysningene må føres inn
nøye, boken skal følge hanndyret og opp-
bevares i minst 10 år etter at dyret er
slaktet/daua.  

Bøkene bestilles hos NSG; 
nsg@nsg.no eller tlf: 23 08 47 70. 
De er gratis for bukke- og væreringene
og koster kr 25,- per stk. ved bestilling
utenom ring.

Påminning:
Husk identitetsbok for bukker og
værer i avlsgrupper!

Innføringen av elektronisk merke -
system for sau ble omtalt i forrige
utgave av Sau og Geit. I utgangs -
punktet blir slik merking et krav fra
kommende årsskifte, for dyr født
etter 1/1-08. Vi refererte sist til
 signaler om en mulig utsettelse av
dette kravet. I det denne utgaven av
bladet går i trykken er det ikke
 kommet nye innspill på dette feltet;
Mattilsynet avventer på samme måte
som oss hva som skjer i europeisk
sammenheng.

Styret i Norsk Sau og Geit drøftet

e-merkesaken i sitt augustmøte. Det er
forståelse for at å ta i bruk et slikt
merkesystem kan innebære pluss -
effekter for næringa. Forutsetningen
må være at systemet teknisk sett er
godt nok. Innføring av krav om nye
elektroniske merker må heller ikke bli
en økonomisk belastning for næringa.

Norsk Sau og Geit ønsker derfor
en utsettelse av innføringen av
 obligatorisk elektronisk merking til
merkene er  teknisk funksjonelle og de
økonomiske sidene er tilstrekkelig
avklart.

Elektronisk individmerking 
av småfe
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Mandag 17. september var det stor
aktivitet på Fatland sitt anlegg i
Ølen. Da stod nemlig rekordforsøk i
saueklipping på timeplanen. 
To saueklippere planla å sette ny
dagsrekord for menn og dagsrekord
for tomannslag.

I løpet av 9 timer mandag 17. september
klippet Erlend Kvinnesland 676 dyr og
Neil Perry 648 dyr, til sammen 1.324 dyr!
Dette er ny, norsk rekord både individuelt
for menn og for tomannslag.

I følge de norske reglene for rekord-
forsøk i saueklipping skal en dagsrekord
settes på en 9-timers dag. Inkludert de
fastsatte pausene tar det 12 timer fra
start til slutt. Dyrene som skal klippes skal
være lam av normal slakteristandard. 

Inntil mandag 17. september fantes det
to norske rekorder i saueklipping, en
dagsrekord for menn på 601 dyr (Peder
Ravndal, 1992) og en for kvinner på 369
dyr (Caroline Nicol, 2002). 

Verdensrekorden på en slik 9-timers
økt er på 721 dyr, og innehas av Rod
Sutton fra New Zealand. Norgesrekord
for tomannslag har ikke blitt satt tidligere.

Hoveddommer Jan Svindland var
meget imponert over innsatsen til de to
klipperne og påpekte at lammene som
ble klippet til dels var meget store (over
normal slakteristandard).

De to klipperne var bra slitne 
etterpå.

Vi gratulerer!

Et rekordforsøk i saueklipping er en virkelig
styrkeprøve. Den nye rekordholderen Erlend
Kvinnesland får her massasje av Yvonne
Staples. (Foto: Jorunn Vesterøy)

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

Fatland Gjestal Ull AS har tre ullstasjoner som er klar
til å ta i mot høstulla til produsenter i fra hele landet.
Det er forventet store mengder ull til alle våre ull -
stasjoner i løpet av høsten, og jo tidligere du leverer
ulla inn til ullstasjonen, jo tidligere vil du få oppgjør. I
slutten av november og begynnelsen av desember får
vi inn hovedtyngen av ullmengden, og da kan vente -
tiden gjerne bli litt lenger. 
Vi håper at de lagene som vil levere ull til oss starter
planleggingen i god tid, og vi ser fram til å motta ull fra
dere. Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på. 
Gode råd før klipping og for å få et best mulig
 ulloppgjør er:
- Klipp til rett tid, for de fleste betyr dette at det er en

fordel å klippe både om høsten og om våren
- Hold ulla ren, unngå rusk i ulla, det er viktig at også

klippeplassen holdes ren
- Skill hvit ull fra svart ull, klipp og pakk svart ull til slutt

- Skill lår-, buk- og haleull fra fellen, og pakk dette i
egne sekker 

- Pakk ulla skikkelig, bruk papirsekker og legg
 skilleark mellom fellene

- Merk sekken tydelig; med navn, adresse og antall
sekker

Dersom du følger disse forhåndsreglene er du med på
å legge forholdene til rette for et bedre ulloppgjør. 

Husk at sauelag som aktivt medvirker til innsamling av
ull får 85 øre pr. kg i innsamlingsgodtgjørelse.
Minner også om vår innsamlingsstasjon på
Helldalsneset for de som bor i Bergensområdet.
Kontakt Bjørn/Gerd Skjoldal på tlf 55 13 70 74 om du
vil levere her.

Fatland Gjestal Ull AS tar i mot ull fra hele

landet, og vi henter ulla når du ønsker det !

Levér ulla til oss!

To nye, norske rekorder i  saueklipping!
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mange har sluttet, har miljøene for-
svunnet. For selv om det er pengene
vi skal leve av, er det sosiale en
 veldig viktig faktor for at vi skal
 trives med det vi driver med. Sam -
arbeid på ulike områder kan til-
fredsstille slike behov. Ethvert
 samarbeid vil ha både positive og
negative sider, men det er avgjør -
ende om fordelene veier opp
 ulempene og totalt sett gir en klar
fordel. Oppfordringen til de som
tenker på å slutte, må være: - Vurdér
om det går an å samarbeide med
noen på forskjellige områder, i
 stedet for å avvikle drifta. For slik
som matvaresituasjonen er i Norge
og verden for øvrig, så tror jeg at det
om ganske kort tid vil bli relativt
lukrativt å være matvareprodusent. 

For småfenæringa vil det være
helt avgjørende at det blir ført en
rovviltpolitikk som gjør at bruken
av utmarka kan utnyttes for fullt. 

Olav Edvin Heggvold

Høsten er kommet
Den kom tidlig til Trøndelag dette
året. Allerede i slutten av august
kom det kulde og snø i fjellet, noe
som gjorde at beitet ble tidlig for-
ringet. Dette har gjort at mye sau
har dukket opp på de underligste
steder under sankinga. 

Beitesesongen har nok ikke vært
den aller beste. Lammene er
 betydelig mindre i år enn de var i
fjor. En varm og tørr juni gjorde at
alt ble fordrevet. Nesten all snøen i
fjellet forsvant tidlig, med det
 resultatet at vi ikke fikk noe friskt
beite på ettersommeren og høsten. 

All nedbøren vi har hatt i august
og første halvdel av september har
ført til at mye gras fortsatt står på
rot, og mange har derfor ikke nok
vinterfôr til dyra sine. 

Det er litt for tidlig å si noe
 sikkert om hvor store tapa blir i de
forskjellige områda, men slik det ser
ut foreløpig så går kanskje tapa noe
ned i Trøndelag. Uttaket av jerv det
siste året har nok virket, men fort-
satt må det tas ut mye mer før vi er
nede på det bestandstallet som
Stortinget har sagt at vi skal ha. 

I enkelte områder i Trøndelag er
det bjørnen som volder de største
skadene. Det er ikke noe tvil om at
bjørnestammen i vårt område har
hatt en kraftig vekst de siste åra. Det
har etter hvert blitt ganske greit å få
fellingstillatelser hvis en bjørn gjør
skade i et område, men det er egent-
lig ikke noe verdt, for det er veldig
vanskelig å få tatt ut dyr sommers
tid. Hvis forvaltningen mener noe
med å ta ut bjørn for å redusere
 skadene, må de være villige til å
gjøre dette som et forebyggende til-

tak. Og da er det uten tvil uttak av
bjørn på vårsnø som er det mest
effektive. Det har foreløpig ikke vært
noe gehør for dette hos  forvalt -
ningen. 

Store rovdyrtap og dårlig øko -
nomi de siste åra har ført til at altfor
mange har sluttet i næringa vår.
Dette har ført til at det nå er for lite
lammekjøtt. I neste runde utløser
det import av lammekjøtt for å
dekke etterspørselen. - En stor
fallitt erklæring for kulturlandskaps-
landet Norge, som har de aller beste
forutsetninger for denne produk -
sjonen. 

Det er en bekymringsfull
 situasjon vi er kommet opp i. Det
gjelder ikke bare for sau-/lamme-
kjøtt, men generelt når det gjelder
matproduksjon her til lands. Det
produseres for lite av alle slag. Hvem
skulle trodd det for 2 år siden?

Det er nå en får se resultatet av
den politikken som har vært ført i
en del år. Bøndene har fått stadig
mindre å rutte med. Småfenæringa
fikk et lite løft ved siste jordbruks -
oppgjør, men det var for lite til å
bremse mye av nedlegginga. Det
som var mest skuffende ved det siste
jordbruksoppgjøret, var at det ble så
lite tillegg på beitetilskuddet. Når en
ser hvor viktig småfeet er for å holde
kulturlandskapet åpent, så var den
økningen vi fikk på beitetilskuddet
skuffende. 

Vi som er i næringa har nå en
stor oppgave foran oss med å
 motivere folk til å fortsette og like-
dan få nye til å begynne med småfe.

Mange steder har bondeyrket
blitt et ensomt yrke. På grunn av at

Styrets 
hjørne

Vi har bestilt et opplag av et nytt klistre-
merke, som kan brukes i ulike sammen-
henger i organisasjonen. Fylkeslagene vil få
merker utdelt på representantskapsmøtet.
Lokallag som ønsker  merker, kan bestille
på e-post: nsg@nsg.no, eller ringe Even
Olsen på tlf. 23 08 47 74. 

Nytt klistremerke
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Dyrsku’n i Seljord:

Mer breking og mindre
vrinsk på folkefesten i
Seljord
Den store tilstrømmingen av folk
både i og utenfor landbruks -
næringen gjør Dyrsku’n til en fin
arena for profilering av husdyra.
Derfor er det også sterk konkur-
ranse om innpass i programmet
som foregår i Fjoset, den åpne
plassen midt i messeområdet. 

I år hadde småfe fått tildelt
litt ekstra plass, men sjansen til å
få vist enda mer av sauen og
geita bød seg da hesteutstillingen
ble avlyst. 

Telemark Sau og Geit har lenge ønsket
å få vist fram mer småfe på Dyrsku’n i
Seljord. I år fikk de endelig innpass av
Dyrsku’n Arrangement og Mattilsynet.
I tillegg til den tradisjonelle geite-
utstillingen og demonstrasjon av
 saueklipping ble det nemlig åpnet 
for utstilling av ulike saueraser,
 gjeterhundoppvisning og kjeopp -
visning. 

Ingen hest på Dyrsku’n
Etter en hesteutstilling på Dyrsku -
plassen i sommer ble det påvist salmo-
nella. Norsk Hestesenter bestemte
 derfor at det ikke skulle stilles hest på
Dyrsku’n i år. De 100 påmeldte hestene
ble trukket fra arrangementet. Dette til
tross for at negative salmonellaprøver
viste at det ikke var spor igjen av smitte
i båsene og på utstillingsplassen.
Dermed fikk småfeet lov til å komme.
Istedenfor hesteutstillingen var det
 ekstra demonstrasjoner av gjeterhund,
saueklipping og hinderløype med kje. 

Det var også planer om en vær -
utstilling da hestene ikke kom, men da
Mattilsynet bare tillot én av værering-
ene å stille ut værer, ble denne avlyst.
– Når bare noen få får være med, så
trekker vi oss fra å stille ut værer,
 uttalte Tone Edland i Telemark Sau og
Geit. Mattilsynets forklaring på at bare
én værring fikk lov til å stille ut dyr på
Dyrsku’n, mens alle væreringene får

stille ut på den faste væreutstillingen i
november, var at trykket av folk og dyr
er større på Dyrsku’n. I tillegg foregår
utstillingen ute. Mye av smitten skjer
via avføring og det er mye vanskeligere
å kontrollere ute, sa tilsynssjef i
Mattilsynet, Gry Bø i en kommentar til
avisa Varden.

Da det ikke ble værutstilling, fikk
Vest-Telemark lamalag sjansen til å vise
fram hva lama nyttes til i Norge.
Konkurranse med melking av ku ble
det også, så det var tydeligvis ingen
problemer med å fylle opp med under-
holdning i programmet.

Høy profil
Telemark Sau og Geit, Norsk Sau og
Geit og Telemark Gjetarhundlag var
sammen om stand i husdyrhallen.
Standen var godt besøkt og t-skjorter,
caps og annet profileringsmateriell ble
solgt som «varmt hvetebrød». Mange
kom bort for å stille spørsmål og helt
nytrykte klistremerker, brosjyre med
medlemsfordeler og bladet Sau og Geit
ble tatt godt i mot. På nabostanden ble
mohairgeit vist fram sammen med
plantefarga garn og strikkeprodukter
av mohairull. 

Geiteutstillingen foregikk som før;
med en finalerunde og premieutdeling
foran publikum. Det var seks produ-
senter som stilte med til sammen 27
geiter. Alle utstillerne ble presentert og
fikk sine premier av to fine ungjenter i
bunad. Selveste Seljordprisen deles ut
til geit annethvert år og det var Kristi
Sandland og Sverre Nordaberg som
fikk prisen for den fineste geita på
Dyrsku’n i 2007.

Tekst og foto: Ingunn Nævdal

Vinnerne av Seljordprisen. Geiteeier Kristi
Sandland og to stolte barn tok i mot
Seljordprisen for geita 5027 Trine. 
Prisen ble delt ut av ordføreren i Seljord,
John Kleivstaul.
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1 Sauer på stand. Unger fikk lov til å gi de nyklipte
sauene litt kraftfôr. Dette var svært populært og her
viser Tone Edland hvordan det skal gjøres. 

2 Demonstrasjon av saueklipping. Publikum strøm-
met til da Børge Brattland klippet sauer. Leder i
Telemark Sau og Geit, Gunnar Haugo, kommenterte
klippinga og Tone Edland samla og sorterte ulla.

3 Kjeoppvisning. 5.-klassinger fra Edland skole i Vinje
hadde trent forskjellige kunster og hinderløype med
kje. 

4 Framvising av ulike raser. Mohairgeit og fem ulike
saueraser ble vist fram i Fjoset under Dyrsku’n i
Seljord. 

5 Gjeterhundoppvisning. Telemark gjeterhundlag
demonstrerte bruk av gjeterhund. De viste fram både
erfarne og unge, uerfarne hunder. 

1

42

3 5
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- Det må være framtid i norsk
geitehold og de gode produktene
vi får ut av dette – ferdigmat er
nemlig ut! Med disse ordene
åpnet varaordfører Unni
Tveiterås i Vågan kommune i
Lofoten årets geitdager siste
helga i august.

Topp program
Denne gangen var det Nordland Sau
og Geit som hadde tatt på seg å
 arrangere geitdager, noe fylkesleder
Ragnhild Johansen og hennes med -
arbeidere gjorde gjennom et meget vel-
lykket arrangement. Det var lagt opp
til et omfattende og variert program
med optimistiske framtidsutsikter som
en rød tråd i det hele.

Selv om det ved påmeldingsfristens
utløp i begynnelsen av juli var heller
tynt med påmeldinger, endte deltaker-
lista til slutt opp med hele 90 påmeldte
fra hele landet. 

Fortrinn gjennom godt fagmiljø
I sin hilsen til geitdagene påpekte land-
bruksdirektøren i Nordland, Hanne
Østerdal at geitholdet er ei lita næring i
Norge. Dette byr naturlig nok på
mange utfordringer, ikke minst i for-
hold til den nasjonale forsknings -
innsatsen. Landbruksdirektøren trakk
også fram fortrinnet denne næringa
har gjennom et dyktig og engasjert fag-
miljø, og nå satsningen på økologisk
produksjon. Det er store utfordringer i
å videreforedle sin egen melk, noe som
gir et behov for god støtte til produ-
sentene. Kontakten mellom FMLA og
geitnæringa har ikke minst vært svært
god gjennom landbruksavdelingens
engasjement i avlsarbeidet. Østerdal
påpekte avslutningsvis behovet for at
kontakten videreføres selv om samar-
beidet på avlssiden opphører fra 2008.

Fra husmannsku til politisk dyr
– Geitas plass i dagens
 landbruk
Landbruks- og matdepartementet var
representert ved rådgiver Silje Johnson,
som påpekte statsråd Terje Riis-
Johansens betegnelse av geita som
landskapspleiens Rolls Royce. Geita

Geitdagene 2007

Arrangementskomitéen for geitdagene 2007. Fra venstre: Knut Nymo, Ragnhild Johansen
og Hendry Edvardsen. Svolværgeita i bakgrunnen.
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kommer inn under det offentliges
 politiske satsning gjennom målsetting
om et aktivt landbruk over hele landet
som grunnlag for levende bygder,
bevaring av kulturlandskapet og bidrag
til næringsutvikling basert på miljø og
bærekraft.

Silje Johnson la vekt på årets jord-
bruksoppgjør der Regjeringen blant
annet mener å ha lagt godt til rette for
økt fokus på landskapspleie, og fram-
holdt videre at vedlikehold av kultur-
landskapet er helt avhengig av beitende
dyr. 

Landbruks- og matdepartementets
strategi for næringsutvikling 2007-
2009 «Ta landet i bruk!» har som
overordnet strategi å: «Videreutvikle
eksisterende og skape ny nærings -
virksomhet med økt lønnsomhet, ved å
ta i bruk mangfoldet av landbrukets
menneskelige og materielle ressurser».
Matproduksjon med målsetting om
økt verdiskaping basert på råvarer fra
det norske landbruket og Reiseliv og
opplevelsesproduksjon med målsetting
om økt verdiskaping og bedrifts -
økonomisk lønnsomhet basert på mat,
kultur, natur og aktivitetsbaserte opp-
levelser er blant de viktigste satsnings-
områdene.

Virkemidlene departementet legger

til grunn er sentrale og lokale BU-
 midler, Verdiskapingsprogrammet for
matproduksjon (VSP mat) og beskyt-
tede betegnelser.

Trender i Europa går i større grad
mot sporbarhet tilbake til bonden og
økt interesse for små produsenter. I
dagens velstandssamfunn vil folk ha;
• matspesialiteter
• mat som er enkel og rask å lage, 
• mat som er sunn og samtidig gir en

følelse av velvære, 
• mat som er fersk og samtidig har

lang holdbarhet…..
• et mangfold av valgmuligheter
Mange mindre aktører er gode
 ambassadører her. Merkeordningen
Beskyttede Betegnelser gir en lovmessig
beskyttelse av produktbetegnelser på
landbruksbaserte næringsmidler, fisk
og fiskevarer, øl og cider. Denne
 merkeordningen er regulert i en egen
forskrift hjemlet i Matloven. Målet er
hele tiden økt verdiskaping for  bonden.
De største utfordringene  ligger i for-
ventninger og etterspørsel og at:
• Mange er veldig små, 
• For få har et volum som kan dekke

mer enn salg på Bondens marked og
fra gårdsbutikker

• Mange har usikre leveranser (både
volum og kvalitet)

• Distribusjon er for dårlig
Silje Johnson konkluderte med at geita,
sammen med sauen, har et stort
 potensial i dagens landbruk gjennom
gode produkter og utvikling av
 økologisk produksjon. De som tør å
satse har en viktig rolle i det framtidige
landbruket i Norge.

Økologisk geithold i Nordland
Regjeringens mål er at 15 prosent av
matproduksjonen og matforbruket skal
være økologisk i 2015. Innen geitholdet
ligger det godt til rette for økologisk
drift, derfor var dette et viktig tema på
årets geitdager.

I Nordland, og spesielt i det om -
rådet geitdagene ble avholdt, er det stor
interesse for økologisk geithold.
Økoringen Nordre Nordland er en god
pådriver for dette og også samarbeids-
partner i det nasjonale pilotprosjektet
«Utvikling av økologisk geitehold».
Dette prosjektet ble presentert av
 prosjektleder Heidi Nilssen. 

Målet med prosjektet er å finne og
presentere viktige praktiske og faglige
løsninger på flaskehalser i økologisk
geitemelkproduksjon, blant annet
gjennom følgende tiltak: 

Lederen for Geitedagene 2007, Ragnhild Johansen har her inntatt posisjonen som husfrue
i Vikinggården på Borg. Med seg i høysetet har hun Roald Rasmussen, som er geithøvding
på Grytøy utenfor Harstad.

God kontakt mellom to- og firbeinte.

Fortsetter neste side.
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• Undersøke fôrsammensetning til
økologiske geiter 

• Prøve ut mulige løsninger for tett
liggeunderlag 

• Foredling av kjøtt 
• Produsere oppskriftshefte 
Oppskriftshefte med 8 oppskrifter
basert på økologisk kjekjøtt ble
 presentert av kokk Siv Hilde Lillehaug,
som har utarbeidet disse oppskriftene.
Kje med slaktevekter på 8-12 kg er det
ideelle. Folk etterspør kjekjøtt, men
produsentene må by det fram.
Forutsigbar leveranse er et stikkord.
Lillehaug mener det er mulig å ta ut en
pris på 80-100 kroner pr. kg.
Mer om prosjektet «Utvikling av
 økologisk geitehold» finner du på  nett -
siden www.fylkesmannen.no/okogeit

Geit i Vekst
På Vestlandet er det satt i gang et
 prosjekt med målsetting om å: «Sikre
ein framtidsretta geitmjølkproduksjon
og oppnå status som sjukdomssanert
geiteregion.» Dette er et 3-årig prosjekt
som omfatter fylkene Hordaland, Sogn
og Fjordane og Møre og Romsdal.
Samarbeidspartnere er Norsk Sau og
Geit, TINE Vest, GILDE Vest, FMLA,
bondelagene og bonde- og småbrukar-
lagene i de 3 fylkene. Prosjektleder Ola
Søgnesand presenterte prosjektet på
geitdagene.

Finansieringsmuligheter ved
nybygg og tilpasninger til
dagens bygningskrav
Orientering om finansieringsmulig -
hetene ble presentert av Jan Bergmo

fra Sparebank1 Nord-Norge og ring -
leder Gustav Karlsen som orienterte
om prosjekt gjennom Innovasjon
Norge.

Sparebank1 Nord-Norge er den
største banken i nord. De vanligste
plasseringene er driftskreditt og lån/
leasing på utstyr. Gunstig rente. Har
ikke så stor andel av landbrukskunder,
men har som mål å bli en god støtte-
spiller for landbruket på forsikring.
Innovasjon Norge legger vekt på å se
alle mulighetene på bruket. Behov for
rasjonelle enheter. Søknader må være
godt gjennomarbeidet.

Fra Friskere geiter til Friskere
småfe
Da prosjektet Friskere geiter ble dratt i
gang i 2001, hadde det ikke vært
vesentlig utvikling i sjukdomsbekjem-
pelse i geiteholdet på 10 år. De siste 6
årene har det derimot skjedd utrolig
mye. I 2008 vil antall sanerte buskaper
ligge på rundt 220.

Nå er prosjektet inne i en ny fase,
der det også er tatt inn behovet for å
klargjøre status på byllesjuke hos sau
og problem med smitte over på geit på
beite.

Prosjektleder Nils Leine orienterte
om status for prosjektet og veien
videre. Det er helt nødvendig å utrydde
de smittsomme sjukdommene
gjennom sanering, og samtidig ha et
opplegg som gjør at disse ikke får fot-
feste på nytt. Riktig og variert fôr og
beite med nok mineraler er også nød-
vendig. En god dyrehelse i geiteholdet
framover vil også avhenge av godt

inne- og utemiljø, avl og ikke minst
unik interesse blant geiteholderne for
det de driver med. 

Forutsetningene for å føre pro -
sjektet videre er velvilje hos bevilgende
myndigheter, oppfølging fra Mat -
tilsynet og ikke minst en innsats fra
næringa selv for å få med alle.

Produktutvikling kjekjøtt –
utfordringer for kjøttbransjen
og for geitbonden
At programmet for geitdagene var topp
aktuelt fikk vi ikke minst bevis for ved
dette temaet. Senest uka før var det til
dels store mediaoppslag i presse og
radio om kjea som blir avlivet ved
 fødselen og destruert.

Utviklingspilot Odd Arild Finnes fra
Bioforsk Nord Holt tok i sitt innlegg
opp utfordringene omkring det å få
utnyttet denne ressursen som kjea tross
alt er. Dette arbeidet har sin bakgrunn
i et oppdrag fra flere kommuner i
Troms. 

Utfordringene ligger både hos
 primærprodusent og foredlings- og
distribusjonsledd. Finnes påpekte, i
 likhet med Siv Hilde Lillehaug, at det
er marked og etterspørsel etter kjekjøtt,
og at det også er betalingsvilje. Dette er
imidlertid avhengig av forutsigbar
leveranse. Budskapet til forsamlingen
var: «Bedre kobling mellom produk-
sjon og marked gir økt verdiskaping og
fornøyde ganer».  

Økologisk geitmelkproduksjon
på Vestvågøy
Et viktig innslag under geitdagene er
utferd med gårdsbesøk. Årets tur gikk
til Vestvågøy med besøk på 3 geitbruk
og lunsj i historiske omgivelser på
Vikinggården Borg i Lofoten. Selv om
værgudene ikke viste seg fra sin beste
side denne lørdagen, med småregn i
luften, var det en interessant tur
gjennom det flotte lofotlandskapet
med mye spennende historie fra
 dyktige lokale guider på bussene.

Da gårdene som ble besøkt delvis
har blitt omtalt tidligere i Sau og Geit,
og senest presentert i omtalen av
Geitdagene 2007 i nr. 3/07, vil det bare
bli en kort omtale denne gangen.

Marielle de Roos og Hugo Vink
 driver gården Saupstad, som de kjøpte
i 2000. De driver økologisk etter bio -
dynamiske prinsipper, har eget gårds -

Hugo Vink (t.v.) viser fram sin nye fjøsavdeling med fast underlag i form av halmtalle. Fortsetter side 42.



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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ysteri med utsalg og er i ferd med å
etablere  spekepølseproduksjon. Hugo
Vink, som også jobber litt i Økoringen
Nordre-Nordland, ga i møtet dagen før
en god innføring i erfaringene med
egen gårdsdrift og økologisk satsning.
Blant annet ga han klart uttrykk for at
det oppleves som urettferdig blant de
som driver økologisk, at de må
 «straffes» med avgift til Debio for å
drive økologisk.

Aalan Gård drives av Tove og Knut
Åland, med økologisk geitmelk -
produksjon, gårdsysteri, urteproduk-
sjon og gårdsutsalg. Knut Åland har
tatt i bruk liggehyller for geitene sine.
På fredagens møte i Svolvær delte han
velvillig erfaringene sine med disse
med resten av forsamlingen. 

Noras hus
Det tredje gårdsbesøket på turen var

hos Marita og Hendry Edvardsen på
Reinmo Gård. Deres geitfjøs var det
første som ble planlagt i prosjektet
Noras hus. Fjøset, som stod ferdig i
2004, er et topp moderne og meget
imponerende anlegg. 

Geitmelkkvalitet og avlsmessige
utfordringer
Geithelgas siste dag var i sin helhet viet
geitmelka som produkt og utfordring-
ene med å produsere melk av god og
stabil nok kvalitet for ysting. Frie fett-
syrer er i dag et kvalitetsproblem for
geitmelka i Norge.

Innledningsvis ga FoU-sjef i TINE,
Knut Erik Grindaker en gjennomgang
av det som skjer innen produkt -
utvikling på geit i TINE. Grindaker var
innom både Fetaostprosjektet i
Balsfjord og nye satsningsområder med
utgangspunkt i geitmelka.

Problematikken omkring frie fett -
syrer ble grundig gjennomgått av fag-
rådgiver geit i TINE, Helga Kvamsås,
forsker Harald Volden fra TINE råd-
givning og NSGs avlssjef, Thor
Blichfeldt.  

Helga Kvamsås redegjorde for
 hvorfor innholdet av frie fettsyrer
(FFS) i melka er et så viktig
 kvalitetsmål og TINEs mål om å
 innføre FFS som et betalings -
kriterium ved utbetaling til produsent
fra 2008.

Det har lenge vært jobbet med
fôret/fôringas betydning for innholdet
av FFS i melka. Dette var tema for
Harald Voldens innlegg, der han ga en
utførlig beskrivelse av hvorfor nettopp
ernæringsmessig optimal fôring er så
viktig. Det var nok mange av  
møte deltakerne som i løpet av dette
inn legget fikk en god forståelse av
fôrets betydning og bekreftelse på
egne  erfaringer. Volden konkluderte
med at det er viktig å sikre god
næringstil førsel gjennom hele
 laktasjonen og nødvendig å ta hensyn
til samspillet fysiologisk status,
næringstilførsel og nærings -
stoffordeling. Kraftfôrnivået må
avpasses i forhold til grovfôr kvalitet
og laktasjonsstadium. Fett innhold 
og fettsyreprofil i fôr rasjonen er en
viktig faktor for  regulering av
 fettinnholdet i melka og for smaks-
egenskapene.   

Som en avslutning på denne delen
av programmet ga Thor Blichfeldt et
raskt innblikk i de avlsmessige
 utfordringene med frie fettsyrer.
Blichfeldt var også satt opp med en
grundig gjennomgang av planene for
avls arbeidet på geit framover, men
tiden ble dessverre litt knapp på
 slutten. Imidlertid lovte Blichfeldt at
han skal sørge for at dette blir behørig
plassert inn i programmet for neste års
geit dager. 

Årlige geitdager i framtiden
Med det vellykkede arrangementet
årets geitdager i Lofoten var, har dette
helt klart befestet sin posisjon som et
årlig samlingspunkt for geitholdet i
Norge. Vi vil igjen rette en stor takk 
til alle som har vært involvert i 
dette arrangementet - med Nordland
Sau og Geit og Ragnhild Johansen i
spissen!

Tekst og foto: Lars Erik Wallin

Marita og Hendry Edvardsen har bygd et meget funksjonelt og trivelig fjøs.

Nylaget, hjerteformet hvit geitost på Aalan gård.



Ravndal Klyppeservice
Jorunn og Peder Ravndal - Hadland - 4330 Ålgård

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

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

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

Be om gratis tilsendt brosjyre

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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Hele uka fra mandag 13. til
 fredag 17. august var 36 unger i
full aktivitet med trespikking og
toving og spinning i myk og
 deilig ull på Maihaugen.

Det ble spikka smørkniver, armbånd,
bokser og ringer. Av ull ble det tova de
mest fantasifulle dyr og frukter og
varme gode sitteunderlag som også ble
flotte bilder! Tråden som ble spunnet
på håndtein ble spunnet av verdens
beste ull; merinoull i mange spennende
farger.

Ungene var ivrige og nesten ikke til
å stoppe. Mange spikka med kniv for
første gang. Flere gjorde seg nye
 erfaringer med å tre i nål og nøste sitt
første nøste.

Håndteinen var ny for alle, og det
ble veldig populært å spinne sitt eget
garn.

På Maihaugen fikk ungene møte
sau, geit og andre dyr. De fiska til
 sammen 19 abborer og ørreter med
selvspikka fiskestenger. Fisken ble  spist
til lunsj (dugurd) siste dagen.

Fredag ble det satt opp ei flott
utstilling av alt ungene hadde laget
denne uka, og foreldrene kom for å se.
Med steiking av pinnebrød på selv -
spikka pinner, ble uka avslutta med
god gjærbakst og deltakerbevis til alle.

Tekst og foto: Brita Rusten Åmot, 
husflidskonsulent i Oppland

Ung husflid på Maihaugen 
- Aktivitetsuke i husflid og håndverk for barn

I dyp konsentrasjon med håndteinen. 

Spinning på håndtein kan fint være en uteaktivitet! 

Her er det kommet
godt i gang med å
tove sitteunderlag i
ull. 

Full aktivitet med ull,
grønnsåpevann og
ivrige barnehender. 

Flotte, tova blomster i ull. Mus laget av tova ull. 



Viktig merkedag for 
alle fåresatte!

www.atec.no www.fk.no

LO
K
O
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O
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Fra 2008 skal alle sauer og lam ha elektronisk øremerking, i tillegg til de visuelle merkene. 
ATEC formidler de godkjente øremerkene gjennom FK butikken og Felleskjøpet. 

Her fi nner du forøvrig alt det andre utstyret du trenger. 
Og det er kvalitetsprodukter fra Gallagher, selvsagt.  

Merkene får du til samme gunstige pris gjennom hele sesongen. 

Gratis erstatningsmerker
Vi gir gratis erstatningsmerker 
tilsvarende 20% av varekjøpet.

Ved førstegangskjøp får alle en gratis merketang.

Du kan bestille merkene på våre nettsider, eller du 
kan henvende deg direkte til FK butikken.
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Norsk Pelssaulag er skipa. Pels -
saueigarar og andre med interesse
for pelssau var samla på Dovre,
helga 1.-2. september, for å skipa
eige raselag for norsk pelssau. 

Norsk Sau og Geit hadde tidlegare gitt
signal om at ein burde skipa eit slikt
lag, sidan det var gjort vedtak om å
leggje ned pelssaunemnda i organisa-
sjonen. Nemnda har hatt følgjande
samansetnad: Knut Sveinung Kleppa
frå Hjelmeland, Atle Arnesen frå Syvde
og Leif Arne Nordheim frå Sogndal,
sistnemnde som leiar. Det var desse tre
som hadde teke initiativ til skipings-
møtet, og invitasjon var sendt til alle
som stod oppført med rasekode for
pelssau i Sauekontrollen. 

Vegskille for pelssauen
Møteleiaren, Leif Arne Nordheim, kalla
skipingsmøtet for ei historisk hending.
Etter at dei frammøtte hadde fått ei
innføring i bakgrunnen og trongen for
å skipa eit slikt lag, vart aktuelle opp-
gåver framover for laget skisserte: 
- avlsmaterialet må fornyast fordi

mange har problem med å finna
uslekta hanndyr,

- kåringssystemet er ikkje godt nok og
det er mangel på kvalifiserte kårings-
dommarar,

- ein må bort frå at
slakt av pelssau vert
karakterisert som
«risiko produkt»
berre fordi dei vert
slakta lodne,

- klassifiseringa er
ikkje rettferdig,

- omsetningen av
skinn er ikkje slik at
produsenten får
betalt for kvalitet, og
sist, men ikkje
minst, må 

- oppslutnaden om
sauekontrollen
aukast. 

Målet måtte elles vera å få god opp -
slutnad om laget og driva dette med
fagleg tyngde.

Dei frammøtte viste stor interesse
og ivrig engasjement frå starten, og
innspela var mange allereie på den
 første diskusjonssekvensen. 

Endra poengsystem
Pelssaunemnda som hadde førebudd
skipingsmøtet, hadde sett opp eit vari-
ert program som gav dei frammøtte

solid innføring både fagleg og praktisk.
Atle Arnesen hadde ein gjennomgang
av kva pelseigenskapar som vert vekt-

lagde, og la fram utkast
til endra poengsystem
ved døming av pelssau.
Reglane ville då samsvara
med dei svenske
dømingsreglane. Etterpå
fekk alle høve til å sjå på
ulike bereidde pelsskinn
og øva seg i å finna att
dei ymse kriteria. Igjen
var det stor interesse og
ynskje om større innsikt
å spora i forsamlinga.
Ulike prosjektgrupper
vart nemnde som eit
hjelpemiddel i det vidare
arbeidet for å auka kon-

takt og innsikt for pelssaueigarar over
heile landet.

To hovudføremål
Det formelle skipingsmøtet innebar
gjennomgang av framlegg til vedtekter,
som deretter vart sette under avrøys-
ting. Laget fekk namnet Norsk
Pelssaulag, og i vedtektene er det
 skissert to hovudføremål: 1. Driva avl
på Norsk pelssau i samsvar med
 vedteken rasestandard og avlsplan, og
2. Arbeida for betre økonomi for dei
som driv med pelssau. Laget er elles eit
interesselag og er ope for alle interes-
serte. Landsmøtet er lagets øvste
mynde, og ordinært landsmøte skal
haldast annankvart år.

Atle Arnesen vald som leiar
Den andre formelle delen av skipings-
møtet var val. Som første leiar i laget
vart vald Atle Arnesen frå Syvde. Dei to
styremedlemane vart Leif Arne
Nordheim frå Sogndal og Ola Sæteren
frå Dovreskogen.

Etter dette var det tid for å runde av
programmet for dagen og finna vegen
til middagsbordet. Hovudretten hadde,
ikkje uventa, tilknyting til sau: Røykt
lammelår. Så fylgde moltekrem og
kaffi, og alt smaka fortreffeleg.

Alle fikk prøvd seg
På søndag stod mønstring av pelslam
hjå Ola Sæteren på programmet. Etter

Det nyvalde styret viser fram eit pelsskinn av topp kvalitet. Frå venstre: Leif Arne
Nordheim, Sogndal, Atle Arnesen, Syvde (leiar) og Ola Sæteren, Dovreskogen. 
(Foto: Liv Astrid Nordheim Kusslid)

Ny giv for pelssauen

Flott skinnjakke av pelssauskinn.
(Foto: Liv Astrid Nordheim
Kusslid)
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ei grundig innføring av kyndige
 dommarar med open dømming av
nokre pelslam, fekk alle prøva seg som
dommarar under god rettleiing.

Siste møteavdeling inneheldt
gjennomgang av utkast til rasestandard
og avlsplan. Begge dokumenta vart,
med mindre endringar, samrøystes
vedtekne. Etterpå var det meinings -
ytringar om kva oppgåver laget skulle
prioritere i tida framover. Mot slutten
av samlinga gjekk appellen ut om at
alle måtte arbeide for auka interesse og
oppslutnad i sine lokalmiljø. Under

oppsummeringa vart det presisert at
dei som hadde delteke på dette ski-
pingsmøtet, ville vera dei beste
 ambassadørane for «blest» og fram-
gang i laget.

Dersom nokon ynskjer informasjon
om laget eller ynskjer å bli medlem,
kan dei ta kontakt med leiaren eller ein
av styremedlemene, gjerne ved e-post
til: atle.arnesen@tussa.com, 
lnordhei@online.no eller
osaetere@online.no.

Ester Nordheim

Engasjementet rundt skinnbordet var stort. (Foto: Liv Astrid Nordheim Kusslid)

Mønstring av pelslam er ein viktig del av avlsarbeidet på pelssauen. Her forklarar Atle
Arnesen (t.h.) korleis ein kan vurdera pelsen på lamma. Frå venstre: Grete Stokstad,
Tomter, Britha Opheim Molvig, Skedsmokorset og Leif Arne Nordheim, Sogndal. 
(Foto: Liv Astrid Nordheim Kusslid)

Dyresjukdommen
 bluetongue, som de to 
siste årene har spredd 
seg i Nord-Europa, er nå
påvist for første gang i
England. Den har også
fått følger for dyreholdet i
Danmark.

Bluetongue angriper sau og
storfe, og er en virussjukdom
som overføres med insekter
(sviknott). Den smitter ikke
direkte fra dyr til dyr og den
kan ikke smitte til mennesker.
Se egen sak om bluetongue i
Sau og Geit nr. 5 i 2006. Her
har vi et intervju med
 veterinær Ingrid Melkild i
KOORIMP og litt fakta om
denne frykta dyresjukdommen. 

I media kan vi i disse dager lese
at bluetongue er oppdaget hos
storfe i England. Det dreier seg
om to enkeltkyr i en og samme
besetning i Ipswich, sørøst i
landet. Tidligere er den påvist i
Nord-Tyskland på grensa mot
Danmark. Sykdommen har i
høst bredt seg raskt nordover.
Restriksjonssonen på 150 km
rundt utbruddet i Nord-
Tyskland omfatter også de
 sydligste områder av Danmark.
Det betyr blant annet at det
ikke kan flyttes dyr ut av denne
sonen. Våre myndigheter har
beredskap for at sykdommen
også kan nå deler av Norge. 

Mer informasjon om
 sykdommen finner du hos
http://mattilsynet.no/ og
http://www.vetinst.no/

Bluetongue
påvist i
England
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SEKKEN FULL: - 25.000 slike prøver er samlet inn fra hele landet denne høsten, i tillegg
til de rundt 5.000 som ble tatt i fjor høst, sier Rune Malmei fra Mattilsynet i Midt-
Rogaland, her med en plastsekk full av prøver fra en besetning på Jæren.

I løpet av de siste to månedene
har Mattilsynets regionkontorer
samlet inn avføringsprøver fra i
alt 25.000 lam fordelt på 500
besetninger i hele landet.
Hensikten er å kartlegge hvor
stor andel av norske saue -
besetninger som har de typene 
E.coli-bakterier som kan gjøre
mennesker syke.

Kartleggingsprosjektet ble påbegynt i
2006 og finansieres av egne midler som
er blitt overført til Mattilsynet i kjøl-
vannet av E.coli-saken i fjor. I alt vil
undersøkelsene omfatte avførings -
prøver fra rundt 30.000 lam, og koste
3-4 millioner kroner. Avføringsprøvene
skal analyseres av Veterinærinstituttet
med tanke på forekomster av E.coli-
gruppene O-103 og O-157, som er de
som tidligere har vist seg å ha egen -
skaper som kan føre til alvorlig syk-
dom hos mennesker.

Søker kunnskap
- Gjennom dette programmet prøver
vi å få ny kunnskap om i hvilken grad
E.coli-bakterier i gruppene O-103 og
O-157 finnes i norske sauebesetninger,
og hvordan det eventuelt kan settes i
sammenheng med sykdomsfore -
komster, sier seksjonssjef Karen
Johanne Baalsrud ved Mattilsynes
 seksjon for landdyr og dyrehelse -
personell i Stavanger. Hun har et
 overordnet koordineringsansvar, blant
annet av overvåkningsprogrammer for
smittsomme dyresykdommer. 

Fortrinnsvis lam
De 500 besetningene hvor det i høst er
tatt prøver, er basert på et tilfeldig
utvalg fra hele landet. Det ble tatt
enkeltprøver av 50 dyr i hver beset-
ning, fortrinnsvis lam. Unge dyr skiller

ut mer av disse bakteriene enn eldre
dyr, og utgjør også en større andel av
slaktemengden, som basert på fjorårets
E.coli-sak er utgangspunktet for

undersøkelsen. Innsamling på sen -
s ommeren og høsten ble valgt da  
ut skillelsen er høyest på sensommer-
 tidlig høst og for å få et representativt

Mattilsynet kartlegger E.coli-forekomster:

Sjekker tarmbakterier
fra 30.000 lam
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E-coli-bakterier
E-coli-bakterier, med det latinske
fellesnavnet Escherichia coli, er
vanlige tarmbakterier som finnes i
tykktarm og endetarm hos
 mennesker og dyr i hele verden.
Bakterien opptrer i utallige
 varianter, der enkelte grupper har
egenskaper som gjør at mennesker
kan bli syke av dem. Under
Mattilsynets store kartleggings -
prosjekt ser man spesielt etter
forekomster av gruppene O-103
og O-157, som man har
 indikasjoner på kan sees i
sammenheng med en viss type
akutt nyresvikt, HUS
(Hemorragisk uremisk syndrom).

bilde av situasjonen i den tidsperioden
sauer og lam slaktes, og på den måten
gi et mest mulig reelt bilde i forhold til
produkter fra sau.

Anonymt
Det vil ikke være aktuelt å pålegge
besetninger noen form for restriksjo-
ner ved positive funn, da man ikke har
nok kunnskap om hva målrettede til-
tak vil kunne være. Mattilsynet ønsker
derfor ikke informasjon om hvilke
enkeltbesetninger som er positive, og
har bestemt at programmet skal
 avidentifiseres etter at aktuell informa-
sjon fra spørreskjemaene er registrert.
Det vil si at ingen enkeltpersoner, hver-
ken hos Veterinærinstituttet eller hos
Mattilsynet skal kunne koble resultater
opp mot eier av de prøvetatte beset-
ningene. Slik kobling skal kun gjøres
etter nærmere skriftlig avtale, eller med
skriftlig anmodning fra Mattilsynets
hovedkontor.

Rapport
I tillegg til uttak av avføringsprøver ble
det ved besetningsbesøkene også inn-
hentet informasjon om beiteforhold,
vinterfôring og annet for å se om

 mulige risikofaktorer kan identifiseres.
Resultater og informasjon om beset-
ningene vil bli systematisert og ana -
lysert av Veterinærinstituttet. Etter at
prøvene fra 2007 er ferdig analysert,
skal det utarbeides en rapport. I tillegg
skal det utarbeides en mer omfattende
sluttrapport som omfatter resultatene
både fra 2006 og 2007, og som også vil
inneholde faglige vurderinger og
 epidemiologiske resultater.

Vet for lite
- Vi er veldig på spørrestadiet når det
gjelder viten om disse bakteriene, sier
Anne Margrete Urdahl ved Veterinær -
instituttets avdeling for helseover -
våking. Hun er prosjektleder på
 analysesiden, og står bak det praktiske
med planlegging, prøveanalyser og
rapportering. - Når det gjelder O-157,
som man kjenner best til på verdens-
basis, vet vi at de forekommer hyppig
noen steder, men er nærmest fra -
værende andre steder. Eksempelvis
 finnes bakteriegruppen i 10 prosent av
svensk storfe i Hallandsregionen, mens
svære besetninger i USA kan være helt
gjennominfisert. Vi vet imidlertid lite
om hvorfor det er slik, og hva slags

utbredelse det er snakk om hos sau i
Norge. Det er imidlertid snakk om
normale tarmbakterier, som man ikke
kan utrydde, men kanskje begrense
forekomsten av. 

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

SAMARBEID: Det krever flere mann i arbeid når Mattilsynet skal ha individuelle
 avføringsprøver fra 50 lam i hver besetning. Her står Rune Malmei fra Mattilsynet i  
Midt-Rogaland (t.v.) klar for å ta prøve, mens gårdens egne folk holder og merker
 lammene etter hvert. 

HØSTPRØVER: Lam skiller ut mer
 bakterier enn eldre dyr. Innsamling på
 sensommeren og høsten ble valgt for å få et
representativt bilde av situasjonen i den
tidsperioden sauer og lam slaktes.
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Det er eit engasjert mannskap
som har mønstra på i utmarks-
rådet for den neste 2-års -
perioden. Det tener både
 medlemene og organisasjonen
vår til stor nytte. Oppgåvene
dette rådet har å stelle med er
omfattande – og mindre blir det
ikkje i komande arbeidsperiode!

Utmarksrådet sin nye samansetnad er:
Ove Holmås (ny) frå Hordaland,
Eivind Fossum (attval) frå Oppland og
Ingvar Ramsvik (ny) frå Nordland.

Varamedlemer er Tone Våg (ny), Anne
Ulvig (ny), Karl Idar Berg (ny). Desse
tre er fylkesleiarar i hhv. Nord-Trønde -
lag, Hedmark og Troms. Fagleg og  
geo grafisk dekning skulle vera godt
sikra i samansetnaden av utmarksrådet. 

Ove Ommundsen gjekk frå
utmarksrådet til sjefsstolen i sentral -
styret i vår. Han forsikrar at han likevel
vil prioritera å følgja arbeidet i styret
sitt rådgjevande organ nøye.  Dette er
ein styrke på fleire måtar – for
 kommunikasjon om saker som har stor
betydning for småfenæringa og for å
målretta arbeidet både i rådet og i
 styret. – Utmarksareala og det som

skjer der er grunnlaget for det meste i
næringane våre, fastslår Ove
Ommundsen.

Samarbeid er sentralt
Ove Holmås frå Lindås, ein tradisjons-
rik sauekommune i Nord-Hordaland,
er 1. vara til sentralstyret og ny leiar i
utmarksrådet. Han er oppteken av å
«samla troppane» i beitebrukssaman-
heng og ønskjer å bidra til at organisa-
sjonen får sett endå meir opp -
merksomheit på dette feltet. 

- Beitelaga er utruleg viktige for
effektiviteten og utnyttinga av
utmarksressursane til beiting. Vi må

Nytt utmarksråd 
– mange oppgåver!

Utmarksrådet i NSG er samansett av medlemene (øverst) Ove Holmås (leiar), Ingvar Ramsvik, Eivind Fossum og sekretariatet; 
Lars Kveberg og Ragnhild Gudrun Vikesland.
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arbeida for at desse laga får eit betre
nettverk i framtida enn det dei no har
mange stader. I den samanheng saknar
vi dei fylkesvise beiteutvala i mange
fylke og må sjå etter måtar å kompen-
sera dette på. – Eg meiner at slike
felles organ for næring og forvaltning
er ein verdifull arbeidsreiskap for
begge partar, seier Ove Holmås.
Holmås driv med mjølkeproduksjon i
tillegg til sau og har erfaring med
 nytten av samarbeid også på tvers av
dyreslag når det gjeld beitebruken. 

I heimtraktene og beiteområda til
Holmås er ikkje dei store rovdyra noko
stor utfordring – førebels. Men det er
andre sider ved arealbruken som gjer
det vanskeleg å nytta beitene og som
bidreg til at mange sluttar med beite-
dyr. Difor trengst samarbeid og felles-
skapsløysingar meir enn nokon gong.

Lam på blå resept!
- Lammekjøtt skulle vært på blå resept,
seier utmarksrådet sitt nordnorske
medlem, Ingvar Ramsvik entusiastisk.
Ramsvik er frå Rognan 10 mil sør for
Bodø, ein kommune med veldig gode
utmarksbeiter – og med store rovvilt-
problem. 

- Vi må bli betre på å fortelje sam-
funnet rundt oss om verdien av
 produkta og produksjonsmåtane i
småfehaldet. Når ein tenkjer på korleis
vi driv kjøttproduksjon på sau; lamma
som går med mor si og et urter og gras
i skråningane mens dei kan liggje og

sjå utover landskapet – det er berre
heilt fantastisk. Ingvar Ramsviks
målande beskrivelsar er lette å leva seg
inn i. Det blir også lett å forstå bekym-
ringa for rovviltet som rammebeting-
else for denne produksjonen. – I vårt
område har vi alt unnateke ulv, konsta-
terer Ramsvik. Tapstala varierer mykje,
mange har store problem. Midt oppe i
denne situasjonen vert forvaltninga
sine haldningar og utspel oppfatta som
ein stor tilleggsbelastning for nærings-
utøvarane. - Vi opplever blant anna
mistenkeleggjering i form av uforståe-
lege avkortingar i rovvilterstatningane,
fastslår Ramsvik. Han viser også til
andre utfordringar med den praktiske
rovviltforvaltninga og slår fast at rov-
viltarbeidet også framover må ha stort
fokus i NSG. 

Målretta arbeid
Rovvilt er ein velkjend rammefaktor på
Eivind Fossum sine heimtrakter i
Gudbrandsdalen også. Fossum er
einaste medlem i utmarksrådet som er
med frå tidlegare. Den stødige og
kunnskapsrike opplendingen skal der-
med stå for kontinuiteten i råds -
arbeidet, saman med Lars Kveberg og
Ragnhild Gudrun Vikesland i sekre -
tariatet. 

- Ei effektiv skadefelling, full -
finansiering av tiltak og lokal med -
verknad i bestandsovervaking er tre
hovedstikkord for NSG sitt rovvilt -
arbeid. Vi registrerer også mykje

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)

 diskusjon kring erstatningspraksis utifrå
forskjellar i forvaltninga fylka i mellom.

Stort oppgåvefelt
Økologisk produksjon, dyrevelferd,
plan- og vernesaker, juridiske spørs-
mål, diverse prosjektoppgåver og
 kontakt til ulike fagmiljø er òg mellom
oppgåvene utmarksrådet har å stella
med. -Vi ønskjer nær kontakt med
 fylkeslaga og vil gjerne ha dialog med
lokallag og einskildmedlemer, seier det
nye utmarksrådet og sender med det ei
viktig utfordring til alle som er opp -
tekne av utvikling og nettverksarbeid
for beitenæringa i tida framover. Saman
må vi gjennom organisasjonsarbeid på
alle plan styrka utmarks beitebruken. Vi
må arbeida for   legitimitet og auka for-
ståing i sam funnet for verdien av pro-
duksjonane våre, seier dei engasjerte
råds medlemene. 

Tekst og foto: Ragnhild Vikesland.
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I en rekke tidligere artikler og
innlegg har det vært presentert
ulike aspekter ved Biologisk
institutts forskning på alveld her
i bladet. I denne og etterfølgende
artikler skal vi først sammen -
fatte noe av det som allerede er
rapportert, og deretter gi en
oversikt over det som er gjort
 seinere. 

En del av dette vil altså være kunnskap
som tidligere er kjent for de av bladets
lesere som har fulgt nøye med. Det er

imidlertid generelt vanskelig å holde
seg oppdatert på denne forskningen,
da artikler stadig publiseres spredt i
tidsskrifter både i inn- og utland. Selv
om årsaken fortsatt ikke er kjent, skal
vi likevel kommentere hvor alveld-
forskningen står i dag.

Alveld - et stort problem for
sauenæringen
Lammesykdommen alveld er et stort
problem for sauenæringen i enkelte
kystområder her i landet. Som leserne
kanskje er kjent med, arbeidet forskere
ved Biologisk institutt, UiO i perioden
1999-2001 med dødsvarslere i

Halsa/Surnadal for å kartlegge døde -
ligheten av lam på utmarksbeite. Det
var landbruksavdelingene hos fylkes-
mennene i Møre og Romsdal og Sogn
og Fjordane som tok initiativet til dette
arbeidet, og som siden har vært
 pådrivere for å holde forskningen
gående. Etter tre år dokumenterte de
første undersøkelsene klart at alveld
uten sammenlikning var den viktigste
dødsårsaken for lam i det aktuelle
utmarksområdet. Andelen av radiolam
med alveldsymptom uansett dødsårsak
varierte årvisst mellom henholdsvis
48,0% (1999), 63,3% (2000) og 42,4%
(2001). Dette tilsvarer i gjennomsnitt

Oversikt over alveldforskning i Norge 2001-2006:

Jakten på alveldens
«missing link» 

Blomstrende rome (Narthecium ossifragum), en plante som gjennom mange år har vært forbundet med utviklingen av alveld. 
Den inneholder fire forskjellige steroide saponiner. 
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at over halvparten av alle radiolam
(51,1%) som omkom i utmark
gjennom treårsperioden var berørt av
alveld. Det er tidligere utarbeidet
 fyldige rapporter hvor alle resultater
fra dette prosjektet er presentert og
resultatene tidligere er kommentert her
i bladet. For en oversikt henvises til
prosjektets sluttrapport (Boks 2;
Mysterud et al. 2003). Den høye døde-
ligheten som ble påvist de to første
årene førte til at forskningen ble
 utvidet allerede i 2001 med en rekke
delprosjekter som fokuserte på årsaken
til sykdommen. Da ble det blant annet
gjort undersøkelser på bladverk av
rome, både når det gjaldt bakterier og
mikrosopper. Det ble den gangen
påvist interessante bakterier og flere
nye arter av mikrosopper som tidligere
ikke var påvist på denne planten. 

Ulike muligheter
Allerede på begynnelsen av 1950-tallet
framsatte Fredr. Ender en hypotese om
at alveld skyldtes steroide saponiner fra
romeplanten, selv om professor Lars
Slagsvold, en pionér innen norsk
alveldforskning, tidlig var av den opp-
fatning at årsaken til alveld er kom-
pleks (Boks 2; Flåøyen 2003). Etter

hvert kom det fram også i Biologisk
institutts forskning sterke indikasjoner
om at steroide saponiner ikke alene
kunne være årsaken til denne sykdom-
men, noe som var sannsynliggjort av
Arne Flåøyens forskningsgruppe flere
år tidligere. Dette dreide forskningen
bort fra Enders hypotese (se under) og
over på det som i det følgende er kalt
kofaktor-hypotesen. Muligheten av en
kofaktor (dvs. en faktor X) gjorde
arbeidsfeltet i alveldforskningen
vesentlig bredere. Med sammensatt
årsak kan faktorene dessuten tenkes å
være atskilt i tid og rom, noe som
bidro til å gjøre letingen enda mer
omfattende. Det aller meste av forsk-
ningen etter 2000 har vært utført i
Arne Flåøyens forskningsgruppe ved
Veterinærinstituttet, Oslo og i Ivar
Mysteruds forskningsgruppe ved
Biologisk institutt, UiO, delvis
gjennom samarbeid. Det er fra begge
grupper presentert oversikter som er à
jour pr. 2003 (Boks 2).

Ulike muligheter er tenkbare når
det gjelder årsaksforholdene. Med den
rådende usikkerheten kan vi fortsatt
ikke helt se bort fra 1) at en ukjent og
helt annen enkeltfaktor enn de stoffene
som ble fokusert i Enders hypotese kan

være årsaken. Det er imidlertid sann-
synlig 2) at saponiner i rome og/eller
saponin-metabolitter fortsatt er en del
av årsaken, men at det er nødvendig
med én (eller flere?) kofaktor(er) i til-
legg. Når det gjelder å identifisere en
eventuell ukjent kofaktor er det mange
aktuelle muligheter. Den kan enten 3)
være assosiert med rome, dvs. finnes
inne i eller utenpå denne planten eller
4) på andre plantearter på de samme
voksestedene. Dersom en slik planteart
har omtrent den samme utbredelsen,
vil det gi en logisk forklaring på all
 tidligere fokus på rome. Muligheten er
også at den 5) finnes på vissen,
 gammel vegetasjon fra året før (for
eksempel i form av jordbunnssopper/
råtesopper), og da ikke nødvendigvis
bare på vissen rome (se «vassrome fogg
hypotesen» i neste artikkel). Det er også
mulig at det på disse utmarksbeitene
kan finnes alternative årsaker som
framkaller de samme symptomene.
Disse kan tenkes å alternere som foto-
reaktiv forklaringsfaktor over tid og
med varierende forhold. Det kan, som
vi skal se, være flere årsaker til at beite-
dyr som blir fotosensibilisert (blir

Bygdefolk og forskere i felles dugnad. Saueholdere og lokallagene til NSG i området har sluttet massivt opp om forsknings -
prosjektene som Biologisk institutt har drevet i Halsa/Surnadal. Her fra en innsamling av lam i det beryktede alveldfjellet 
Skarven i Bæverdalen, 2001.

Fortsetter neste side.
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overfølsomme for sollys) utvikler disse
symptomene. Arne Flåøyen har fore-
slått følgende «åpne» formulering av
en kofaktorhypotese, som fanger opp
de mulighetene som er mest aktuelle:
«Alveld skyldes skader i leveren hos sau
som er forårsaket fra romeplanten i
kombinasjon med andre bioaktive for-
bindelser i beitet og som er produsert
av sopp, planter, bakterier eller alger.»
(Boks 2, se Flåøyen 2003).

To aktuelle hypoteser
Alvorlighetsgraden av denne sykdom-
men har framtvunget stadig flere
undersøkelser, og litteraturen på alveld
begynner å bli betydelig. Den fysio -
logiske mekanismen i dyrekroppen fra
leveren påvirkes til fotosensibilisering-
en blir synlig i form av symptomer, har
i mange år vært gjenstand for veteri-
nærmedisinsk forskning, men årsaken
er fortsatt ikke sikkert klarlagt. Med
andre ord, «alveldkoden» er ennå ikke
knekt, men vi må kunne si at vår for-
ståelse av sykdommen stadig øker. For
å ha et så godt utgangspunkt som
mulig for videre prosjekter ved
Biologisk institutt, ble en større del av
prosjektets hovedrapport i 2003 viet en
gjennomgang av alle hypoteser og
 aktuelle forhold omkring alveld (Boks
2). Også historiske hypoteser som ikke

lenger har noen aktualitet i forskning-
en ble omtalt i denne oversikten. I
hvert av årene 2002, 2003 og 2004 ble
det så gjennomført oppfølgings -
prosjekter i Halsa/Surnadal for om
mulig å komme videre. I det alt
 vesentligste har prosjektene ved
Biologisk institutt blitt utviklet som
ledd i en kartlegging av mikroorga -
nismer (mikrosopper, bakterier) i
 alveldområdene. Det er nå behov for
en ajourføring av fagfeltet, og vi skal
først og fremst presisere og orientere
om arbeidet med de to mest aktuelle
hypotesene, nemlig 1) steroid saponin
hypotese og 2) kofaktorhypotese.

Steroid saponin-hypotese
Den hypotesen som i sin tid ble fram-
satt av Fredr. Ender, og som det har
vært arbeidet mye med i norsk
 veterinærforskning som årsaksfor -
klaring til alveld, er den såkalte steroide
saponin-hypotesen. Den bygger på
 antagelsen at det er steroide saponiner
i rome som direkte eller indirekte
(gjennom nedbrytningsprodukter)
fører til de leverskader og blokkering
av galleganger som ender med at
fylloerytrin, et nedbrytningsprodukt av
vanlig klorofyll, kommer ut i blod -
banene og til slutt til huden. Dette
stoffet vet vi er fotoreaktivt med evne

til å virke fotosensibiliserende under
påvirkning av sollys, og det er påvist å
kunne medføre slike farlige sykdoms-
tilstander. Fotosensibilisering av denne
typen kan ende med død for en
 betydelig del av de dyrene som blir
eksponert. 

Det er flere grunner til at den
 steroide saponin-hypotesen har stått
sterkt. 1) Det har blitt påvist saponiner
av samme kjemiske type i minst 9
andre plantearter som forbindes med
liknende sykdommer på beitedyr i
andre land (Boks 3). Dette er en så
sterk indikasjon på «medvirkning» at
man har antatt at denne stoffgruppen
er en slags «fellesnevner» for levergiftig
(hepatogen) fotosensibilisering. Det
bør imidlertid understrekes at årsaks-
forholdet mellom de saponinene som
finnes i de fleste av disse plantene og
sykdomsårsaken ikke har vært
 gjenstand for systematiske undersø-
kelser. 2) De(t) stoffe(t)ne som fører til
reduksjon i gallestrømmen gjennom
hel eller delvis blokkering av galle -
ganger, er i enkelte tilfeller kjemisk
analysert og strukturelt bestemt til å
være såkalt episarsasapogenin-ß-D-
 glukuronid og epismilagenin-ß-D-
 glukuronid. Dette er stoffer som
 kjemisk er avledet fra saponiner i det
de brytes ned. 3) Den formen for
 fotosensibilisering (alveld) som på -
virker/skader leveren (hepatogen foto-
sensibilisering) følger i all hovedsak
utbredelsen av rome. Dersom alveld
skyldes helt andre faktorer burde
 sykdommen ha en langt større utbre-
delse her i landet. Det observeres også
«alveld» utenfor romens utbredelses-
område, men fotosensibilisering i slike
områder antas å være såkalt primær
fotosensibilisering (dvs. som oppstår
ved at giftstoff kommer direkte over i
blodet, uten at leveren skades), med
årsaker i helt andre planter og stoffer.
Et beslektet fenomen med liknende
symptomer er såkalt «høstalveld», den
opptrer særlig om høsten etter at
dyrene tas ned fra utmarksbeite (det
skal vi komme tilbake til).

Steroid-saponin hypotesen
 testet i 2001
Det er vel kjent at ikke alle romebeiter
framkaller sykdom, og det er doku-
mentert at alveldforekomsten kan

Svart lam med typiske symptomer på alveld. Det har lenge versert påstander om at
svarte lam klarer seg bedre mot alveld enn hvite, men dette ble ikke bekreftet gjennom
telemetriprosjektene i Halsa/Surnadal. Begge fargevarianter viste seg like utsatt. Fortsetter side 56.
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 variere sterkt mellom romebeiter. Ett
av Biologisk institutts prosjekter i
2001, som ble gjennomført i
Halsa/Surnadal i samarbeid med
 forskere ved Veterinærinstituttet i Oslo,
ble lagt opp som en test på den steroide
saponin-hypotesen. I to sykdoms -
områder («dødsriker») hvor det
 utviklet seg alveld og i to «kontrollom-
råder» der det ikke forekom sykdom,
ble det klippet bladverk av rome og
samtidig samlet inn avføringsprøver
fra lam. Lammene hadde i perioden
forut for prøvetakingen beitet i de fire
områdene. Kjemiske analyser viste den
gangen høye saponin-verdier i rome i
alle de fire områdene, til dels ekstremt
høye. Analyse av avføringsprøvene
påviste at innholdet av saponin-sapo-
geniner også var høyt i svært mange
lam, men bare 6 av 81 lam (7.1%)
hadde utviklet symptomer, alle i
utbruddsområdene. Da alle lam som
var med i prøvetakingen beitet i
samme høye «saponin-regime» burde
syke dyr vært mer jevnt fordelt på de
fire områdene. Bedømt ut fra
 sapogenin-innholdet i avførings -
prøvene, burde også langt flere dyr
blitt syke. Konklusjonen på prosjektet
ble blant annet at saponiner i rome
ikke kan være hele årsaksforklaringen,
og at det finnes en ukjent kofaktor.
Denne kofaktoren er høyst sannsynlig
årsaken til at alveld har en langt
snevrere utbredelse på utmarksbeitene
enn der det er «høy saponin i rome».
Erfaringer med mønsteret i hvordan
alveld opptrer i landskapet synes å
underbygge at en eventuell ukjent
kofaktor opptrer sporadisk og ikke
behøver å forekomme særlig vanlig.
Det er flere forhold også i den tidligere
alveldforskningen som peker mot at
saponiner ikke kan være hele for -
klaringen (Boks 2; se 2003-rapporten). 

Kofaktor-hypotese
De første undersøkelsene i Halsa/
Surnadal svekket altså den steroide
saponin-hypotesen. Etter dette rettet
all alveldforskning i Biologisk institutts
gruppe seg inn på å ettersøke en
 kofaktor, en «missing link». Rome og
saponiner ble, inntil videre, ansett
nødvendig for sykdomsprosessen, men
er alene ikke tilstrekkelig som årsaks-
forklaring. I første rekke ble fokus
 rettet mot mikrosopper, og etter hvert
kom en rekke aktuelle arter i søkelyset
som mistenkte. Øverst på denne listen

havnet en sopp som vi vet produserer
et toksisk stoff som betinger et lik-
nende symptombilde, og som er
 beryktet for sin levergiftighet. Det var
den imperfekte soppen/mikrosoppen
Pithomyces chartarum som produserer
stoffet sporidesmin, som etter inntak og
med en forsinkelse på inntil 10-20
dager kan frambringe en sykdoms -
tilstand på lam som kalles «facial
 eczema«. Etter «forsinkelsen» kan
dødsfall som følge av inntaket inntreffe
på beitene gjennom en enda lengre
periode. Symptombildet med lever -
skader og påvirkning av gallestrøm-
men i «facial eczema» likner mye, men
har vist seg å ikke være identisk med
det vi ser hos alveld. En mulig for -
sinkelse fra dyrene får i seg giftstoffet til
symptomene utvikler seg, var et for-
hold forskningen ved Biologisk insti-
tutt i starten ikke tok nok hensyn til.

Den rådende oppfatningen var at
 årsaken til alveld uansett burde finnes i
utbruddsområdene mer eller mindre
samtidig med at symptomene brøt ut
på dyrene. Dette er altså ikke nød -
vendigvis tilfelle, en primærfaktor
(saponin i rome) og en faktor nr. 2
(soppgift) kan være adskilt både i tid og
rom. Det faktum at det finnes mikro-
sopper med evne til å produsere slike
stoffer førte imidlertid til to nye fokus i
forskningen: 1) Leting etter P. charta-
rum og 2) muligheten for at det finnes
andre arter av jordbunns-/råtesopper
med liknende egenskaper. I neste
 artikkel skal vi orientere mer om
 arbeidet med å identifisere en kofaktor,
og gi en oversikt over noen av de
 mistenkte soppene som er påvist til nå.

Tekst og foto: Ivar Mysterud
Biologisk institutt, Universitetet i Oslo
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Latinsk navn på 9 andre planter enn
rome som inneholder steroide saponiner
og som i internasjonal forskning for -
bindes med hepatogen fotosensibilitet
hos sau (i parentes står det hvor plant -
ene er rapportert å gi fotosensibilitet)
(Etter Flåøyen 2003).

Agave lecheguilla (USA)
Tribulus terrestris (Sør-Afrika, USA,
Argentina, Australia og Iran)
Bracharia decumbens (Australia, Malaysia,
Indonesia, Papua New Guinea, Nigeria 
og Brasil)
Panicum dichotomiflorum (New Zealand)
Panicum schinzii (Australia)
Panicum miliaceum (New Zealand)
Panicum coloratum (USA og Sør-Afrika)
Panicum virgatum (USA)
Nolina texana (USA)

Oversikter og rapporter om
status i alveldforskningen
2000-2003

Flåøyen, A. 2000. 46  Photosensitization.
Pp. 296-300 in: Martin, W. B. & Aitken, 
I. D. Diseases of sheep. (3. ed). Oxford,
Blackwell Science, 512 s.

Flåøyen, A. 2003. Status for forskning på
alveld og tilsvarende problemstillinger i
internasjonal sammenheng.
Veterinærinstituttet i Oslo. Stensilert
 rapport. 35s.

Mysterud, I., Vang, M. & Nortvedt, S.
2003. Lammedødelighet 2001 og taps -
situasjon 1999-2001 i et alveldområde i
Halsa/Surnadal, Møre og Romsdal. Med
en oversikt over hypoteser i alveldforsk-
ningen. Utmarksnæring i Norge 1-03: 
1-127.
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Slaktesesongen er i full gang, og i
uke 37 var allerede 22 % av årets
lam slaktet. Det er knyttet stor
spenning til resultatene fra årets
slaktesesong, både i bransjen og
blant produsentene. På internett-
rapportene finner du  rapporten
«Nøkkeltallanalyse slakt», som vil
gi deg en oversikt over dine slakte-
resultater hittil i år og i fjor. Vi vil
her gi en kort oversikt over noen
slakte resultater fra Sauekontrollen
i 2006 og hittil i årets sesong. 

Hittil i 2007 er det registrert inn nesten
78 900 slakta lam i Sauekontrollen inklu-
dert overfôringslamma, mens det i hele
2006 ble slaktet 358 490 lam som var
registrert i kontrollen. Slakte opp lys -
ninger leses inn i Saue kontrollen en til to
ganger i uken avhengig av slakteri, men
det blir ikke overført opplysninger fra
slakteriet før av regningen er fullført.
Dermed kan det ta noen dager fra et dyr
er slakta til opplysningene ligger til -
gjengelig i Sauekontrollen. Det jobbes nå
for at vi på en raskere og sikrere måte
skal få overført opplysninger fra slakteri-
ene, men dette vil dessverre først være
iverksatt til neste sesong.

Utvikling i slakteklasse og
 fettgruppe
Klassifisering av slakt skal sikre en mest
mulig riktig bedømmelse av  slaktets
 kvalitet og verdi. Utenom  faktorer som
rase og fôring har dyras alder ved
 slakting stor innvirkning på blant annet
mengden fett. Det er vist at lav tilvekst
og lang oppfôringstid øker faren for fett.
Tall fra 2006 (figur 1) viser en variasjon i
både fettgruppe og slakteklasse gjennom
sesongen. Her har vi ikke tatt med kopp-
lam eller over fôringslamma som var født
i 2005. 

Samlet for hele Sauekontrollen er det
vanskelig å forklare variasjonen ut fra for
eksempel alder på lamma, men for den
enkelte besetning vil grafen kunne være
et verktøy for å få kontroll over slakte -
kvaliteten i sin produksjon. Ved å sette
utviklingen i fett og klasse opp mot egne
driftsrutiner, vil man kunne finne og
sette i verk rette tiltak for den enkelte
besetning. Den samme grafen finner du
derfor over dine egne lam på rapporten
«Nøkkeltallanalyse slakt» som ligger ute
på internett rapportene. Aksen på figur 1
har en skala fra 1 til 15, som kan over -
settes med at 1 er klasse P- og fettgruppe
1-, mens 15 er klasse E+ og fettgruppe
5+.  Tallet 8 er dermed klasse R og fett -

gruppe 3. En fullstendig forklaring til
«Nøkkeltall analyse slakt» ligger ute på
vår internettside: 
www.animalia.no/sauekontrollen

Hvordan oppnå bedre
 slaktekvalitet?
Prisforskjellen mellom slakt av ulike
klasser skyldes at slakt i ulike klasser gir
ulikt utbytte ved nedskjæring. Moderne
forbrukere ønsker seg magre lamme -
produkter, og for fete slakt er derfor ikke
ønskelig. Det er likevel nødvendig at det
er noe fett på  skrotten. Klassifiseringen
vil i sterk grad påvirke avregning av
 slaktet til produsenten. Å finne det «rette
slaktetidspunktet», hvor en oppnår best
mulig slakteklasse og ønsket fett gruppe,
vil dermed være av stor  betydning for
produsentens økonomi. Plukkslakting
med hyppig veiing og holdvurdering er
ett av flere tiltak som kan vurderes for å
bedre slakte kvaliteten og økonomien. En
vei ledende tabell over levendevekter og
forventede slakteresultater til bruk under
plukk slakting, finner du blant annet i
studieheftet «2 på kroken». 

I Sauekontrollen ble godt over 50 %
av lamma født i 2006 klassifisert som
«kvalitetslam». Det vil si at de hadde en
slaktevekt mellom 16 og 23 kg, var i
slakteklasse O+ eller bedre, og var
mellom 1+ og 2+ i fettgruppe. Disse
kvalitetskriteriene kan variere mellom
slakteri og endre seg over tid med tanke
på tillegg på avregningen, men er de
 kriteriene som er lagt til grunn for å
defineres som kvalitetslam i blant annet
«Nøkkeltallanalyse slakt» i dag. Figur 2
viser fordelingen av slakta lam i
Sauekontrollen innenfor de ulike
 slakteklassene i 2006, mens figur 3 viser
fordelingen mellom de ulike
 fettgruppene. Som figurene viser er det
fortsatt flertallet av lammeslakt som får
klassifisering fra den nederste halv delen
av skalaen når det gjelder klasse, mens et
flertall fikk fettgruppe mellom 2- og  3-. 

Stine Løvik og 
Tone Beate Hansen

Nytt fra Sauekontrollen

Figur 1: Utvikling i fettgruppe og slakteklasse gjennom sesongen 2006.
Resultatene er fra slakta lam født i 2006 som var registrert i Sauekontrollen,
med unntak av kopplam.
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«2 på kroken» er et studiehefte for saue-
interesserte utarbeidet av Animalia i
samarbeid med NSG, Nortura og
Bygdefolkets Studieforbund. Heftet tar
for seg de mange ulike sidene av saue-
produksjonen, og har som målsetting å
øke bevisstgjøringen rundt produksjons-
resultater og økonomi. Ingen annen pro-
duksjon er så mangfoldig som saue -
holdet. Utgangspunktet for studieheftet
er likevel at alle vil ha nytte av å ana -
lysere egen drift, finne forbedrings -
områder og sette seg egne mål. 

Det er mange grunner til å bli med på
dette studieopplegget. Et ønske om for-
bedring av driftsresultater, økonomi og å
oppdage eget forbedringspotensiale er én
side av saken, men desto viktigere er å
skape et nettverk av saueprodusenter og

dermed et aktivt
og levende
 produsentmiljø.
Studiet er ment
å være et møte-
sted for ut -
veksling av
erfaringer og
for faglige
 diskusjoner kolleger i
mellom. Det kan likevel være en idé å
invitere rådgiver eller representant fra
NSG på et av møtene.

Heftet er delt inn i fire kapitler, som
hver tar for seg ulike deler av produk-
sjonsåret. Hvert kapittel avsluttes med
oppgaver, og det er lagt opp til mye
 diskusjon mellom deltakerne. Opplegget
er laget for studieringer uten lærer, men
det kan likevel være greit å ha en møte -
leder som styrer ordet. Man trenger ikke
være medlem av Sauekontrollen for å ha

nytte av heftet, men for gjennomføring-
en er det en forutsetning at man tar med
seg notatene man gjør i fjøset gjennom
året. 

Interessert? Ta kontakt med ditt
 lokale slakteri eller NSG for å få hjelp til
å komme i gang. Hefter kan bestilles
direkte fra Animalia eller via Bygde -
folkets Studieforbund.

Hva skjer:
- Internettrapportene: Har du

glemt brukernavn og passord?
Kontakt brukerstøtte for å få til-
gang til dine lister og rapporter
på internett.

- Indekser: Har du husket å levere
høstopplysningene? Nye søye-
og lammeindekser vil bli
 presentert på Sauekontrollens
internettrapporter 24. oktober
og 7. november

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

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

Ønsker du å bli medlem av
sauekontrollen? 

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

Kort om «2 på kroken»:
- Et studiehefte for produsenter

og andre med interesse for
 sauehold

- Produsert i samarbeid med
Nortura, Norsk Sau og Geit og
Bygdefolkets Studieforbund

- Tar opp ulike tema som legger
grunnlag for å nå målsetting om
bedre driftsresultater

- Koster kr 100,- per hefte +
 portoutgifter

For bestilling: 
e-post: brukerstotte@animalia.no 
telefon: 22 09 24 40

Det kan søkes om tilskudd fra
Bygdefolkets Studieforbund, 
se: http://www.bsfstudie.no/

2 på kroken

Figur 3: Fordeling av slakt mellom ulike fettgrupper. Resultatene er fra lam født
i 2006 som er slakta samme år eller året etter, med unntak av kopplam.

Figur 2: Fordeling av slakt mellom ulike slakteklasser. Resultatene er fra lam
født i 2006 som er slakta samme år eller året etter, med unntak av kopplam.



I ei ytring i Bondebladet tidlegare i år la
forskar Lise Hatten ved Bioforsk Nord
Tjøtta fram resultat frå granskingar som
synte at småfeet ikkje var god nok land-
skapspleiar. Nei, - ljåen, motorslå -
maskinen og storfe måtte til!

Naturlegvis må  nokre forståseg -
påarar då ut med piggane. Og finn at
slikt må avvisast. Redaktør Arne Flatebø
i  Sau og Geit har i leiarartikkelen i nr.
4/2007 nokre tankar som er negative i
høve til det forskar Lise Hatten skreiv
frå deira gransking. Truleg er ikkje hans
idéar der uvanlege.

Etter ein tur til Bayern i Tyskland og ein
påfølgjande rundtur i Austerrike i
august i år, - er eg ikkje i tvil: Det er
som granskarane på Tjøtta har funne ut.
Skal vi få eit estetisk tiltalande landskap i
gamle Norge, - er det berre til å aksep-
tera det: Ljåen og motorslåmaskinen
må fram att. Dei reiskapane vert flittig
brukte både i Austerrike og i Sveits.  
– Kan folka der gjera det, må vi òg
kunna gjera det same!

Sau og Geit-redaktøren snakkar om

moderne drift og då har ein ikkje tid til
ljåslått. Fy skam! I Norge har altfor
mange altfor mykje fritid. Og andre
arbeider seg mest i hel. Mellom dei
bønder som driv moderne, som det
heiter, finn vi mange som arbeider i
grenseland mot det ein kan tola. Kan vi
ikkje snart innsjå det: Vi har ein feilslegen
landbrukspolitikk!

Det er no minst førti år sidan ein
byrja å høyra snakk om moderne drift
der ein ikkje kunne slå vegkantar, grøfte-
reiner og andre ikkje lett tilgjengelege
teigar. Det var ein vi oppfatta som
 bondelagshovding som snakka slik. I alle
høve var han hovding i eigne augo.
Effektivitet! Rasjonalisering! Det var
 løysinga på det meste. Og resultatet er
meir enn ønskjeleg synleg!

I Austerrike var alt av ope landskap
pleia ordentleg. Det var ikkje lange strå
eller uønska plantevekst kring gjerdene,
ved kraftlinestolpar, langs vegkantar –
eller kring veggene på utløene. Vanleg
flokkstorleik på beitande storfe var frå
fem til sju dyr. Sauer var det lite av!

Ugras? Eg kan ikkje hugsa at eg såg ei
einaste høymol.

Og på beita var det ikkje gamle
badekar det skulle drikkast frå. Nei, dyra
drakk frå drikkekar på mindre tank -
vogner eller vatnet var i uthola tre -
stokkar. Alt gjennomført med stil. Når
så alle hus er pryda med blomar i
tusental, og endåtil driftsbygningane kan
vera blomepryda eller på annan måte
«dekorerte», vert ei reise der ei
 uforgløymande estetisk oppleving. 

- Eg berre minner om at Austerrike
er medlem i EU. I det landet flyt dei
ikkje på olje. Men turismen er svært
viktig. Folka er oftast korrekte, høflege
og dei har guff og humor. Som 
h umoristen bak disken – som etter at
nordmannen utsa ærendet sitt på
 bokmål, nynorsk, engelsk og tysk –
 ganske greitt svara på fransk!

Konklusjon: Ta ljåen fatt! Bruk motor -
slåmaskinen! La i alle høve det som er
etter vegane våre vera stelt. Dette bør
bli ein viktig del av landbrukspolitikken!
Treng du inspirasjon til å vera med på
ein snuoperasjon for den norske
 bonden? Ta ein rundtur i Austerrike på
sumarstid!

Reidar Furelid

Leserinnlegg

Fram att med ljåen?

Norilia ullstasjoner:

Harstad Ullstasjon 
tlf. 77 01 94 40

Førde Ullstasjon 
tlf. 57 83 42 13

Sandeid Ullstasjon 
tlf. 52 76 10 21

Forus Ullstasjon
 tlf. 51 57 45 65 

Gol Ullstasjon 
tlf. 32 02 98 37

Tynset Ullstasjon 
tlf. 62 48 25 18

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

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

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

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

kvalitetsfeil 
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Så var fesjået i gang. Her var både
 bygdefolk og tilreisande som var
komne med utstillingsdyr. Andre
hadde møtt opp berre for å sjå på folk
og fe. I tillegg til dyreskuet var det òg
rigga plass til nokre bransjefolk som
skulle marknadsføre fjøsinnreiingar og
drikkekar og fôrautomatar og klyppe-
maskiner og anna utstyr. Men fyrst og
fremst var det no domarane som gjekk
frå sau til sau og keik på dyra frå alle
tenkjelege vinklar. Pluss- og minus -
poeng blei noterte for kvart dyr etter at
dei lågmælt hadde drøfta seg imellom
og samanlikna med vedtekne avlsmål.
Ein domartrio kom òg bort til Petter
Li. Sauen blei som rimeleg var vørdt
meir interesse enn eigaren, men det var
rett nok, tenkte Petter, sjølv om det vel
var eigaren si forteneste at sauen blei
premiert. Domarane saumfór søya. To
av dei gjekk til og med ned i kne -
ståande for å sjå på understellet.

Påskrift på kjeledressane  fortalde
kvar karane kom frå:

ein frå land-

brukshøgskolen, ein frå Norsk sau- og
geitalslag og ein frå Landsrådet for
saueavl. Han frå Norsk sau- og geitals-
lag veksla òg nokre ord med Petter;
spurde kvar han kom frå, om han
hadde mye sau og om han hadde vore
sauebonde all sin dag. Petter svarte
som sant var at han var føderådsmann,
og at han dreiv med sau i det små, og
så la han til det Jacob Slettmo hadde
sagt at det kunne vere så ymse med
sauene når flokken blei for stor.
Domaren nikka og var samd i Petter
sine ord.

Så var sauen sine poeng noterte i
domarane sine bøker, og dei fór vidare
til neste innhegning. Petter Li hadde ei
kjensle av at det hadde gått godt.
Domarane hadde nikka til kvarandre,
og han frå sau- og geitalslaget hadde til
og med teke han i neven.

Ein del andre skodelystne var òg
innom Petter si innhegning for å sjå på
sauen hans, og fleire kommenterte kor
kvit og fin han var i ulla. Jo, det var
nok kar som hadde greie på sauehald
som stod her, det var sant sann! Det
var nok eit slikt inntrykk dei fekk dei
som stansa opp ved Petter si søye,
tenkte utstillaren sjølv.

Medan dei fleste utstillarane tok seg
ein runde for å sjå på

 konkurrentane sine dyr,
heldt Petter seg heile tida

på tilvist plass. Han var
berre ein snartur nede

i sekretari atet for
å få kjøpt seg

ein kaffikopp,
elles heldt
han seg til
søya si.
Hadde
 liksom ikkje
samvit til å
esle ho att
åleine
mellom så
mange
 framande.
Dessutan
gjekk tida
fort, for det

var stadig nokon innom for å sjå. Nede
i sekretariatet hadde alle domarane no
samla seg for å saman fatte resultata av
synfaringane sine, og etter kvart tok
det til å bli ei spent stemning på fesjå-
plassen. Det blei tevla i fleire klasser, og
spesielt gjekk dei som stilte med vêr-
lam liksom på høggir, for ein fyrste-
plass her fekk òg positive økonomiske
konsekvensar. Men kan hende var dei
like spente alle saman, for det låg både
ære og akting i ein premie frå fesjået.

Da det lei på enda litt, kremta det i
høgtalaren nede ved sekretariatbua, og
etter ein stutt introduksjon med nokre
generelle vurderingar, tok ein av    
dom arane til å lese opp namn på dei
beste i dei ulike klassene, og no var det
stilt som i kyrkja på dyreskueplassen,
bortsett frå eit og anna brek frå desse
inngjerda ulldottane som ikkje skjønte
alvoret.

Da domaren ver ferdig med å lese
og vinnarane hadde vore framme og
fått diplom og sløyfe, var ikkje Petter
Li sitt namn blitt nemnt. Var det likt
seg? No blei det òg slege opp ei resul-
tatliste på veggen utafor domarbua,
men Petter måtte leite nesten nedst på
lista for å finne namnet sitt. Han var
blitt litt strammare i maska no – fekk
det liksom ikkje til å stemme. Både
Jacob Slettmo og Ola Dal hadde jo tala
så fint om sauen hans og skove på for å
få han utstilt. Men Petter Li beit neder-
laget i seg – i kvart fall i fyrste omgang.

Det var da han dreiv og bukserte
sauen sin inn att i varebilen at ein av
domarane som hadde dømt sauen
hans nord og ned, kom forbi. Det var
han frå landbrukshøgskolen; professor
visstnok. Petter kunne ikkje dy seg: 
- Jaså, du likte ikkje sauen min! Det ble
sagt meir som klander enn som eit
spørsmål. Den andre som framleis
hadde domarboka under armen, slo ho
opp og tok til å grunngje kvifor det var
gått som det gjekk med Petter sin sau.
Det var noko med kjøttfylde i ryggen,
og eksteriør og ull hadde visst heller
ikkje vore som det skulle.

Petter hadde fått sauen på plass i
bilen att no. Han hadde framleis Jacob
Slettmo og Ola Dal sine ord i minnet,
og da domaren var ferdig med
utgreiingane sine, såg Petter kvast på
han og sette han på plass: - Dei seier
ikkje det dei som skjønar seg på det! Så
heiv han seg inn i bilen og fór heim.

Teikning av Øystein Hovde

Novelle av Torbjørn Hovde:

Fesjå (II)
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Gjensidige med nytt konsept
For å sikre riktige forsikrings-
dekninger for den enkelte, har
Gjensidige utarbeidet et nytt
konsept – Trygg Bonde. Det
tar for seg hendelser som kan
oppstå på en gård, hvordan
man kan forebygge skader,
hva gjør du hvis en hendelse
likevel inntreffer og hvordan
raskest mulig komme tilbake i
en normalsituasjon. 

Uansett hvordan man sikrer seg, vil
det alltid kunne oppstå skadesitua-

sjoner som har større omfang enn
drifts opplegget kan takle uten hjelp. 

- Når du henvender deg til
Gjensidiges landbruksselgere er det
vårt mål at du skal få gode råd slik at
forsikringsoppgjøret, dersom et skade-
tilfelle inntreffer, blir ryddig og forut-
sigbart. Dette er et prioritert område i
samarbeidet med Norsk Sau og Geit,
sier Åge Bjor i Gjensidige.

Ny næringsvirksomhet på
 gården?
Dette er et godt eksempel på hvordan
Trygg Bonde kan hjelpe deg til å huske
på:

Er ansatte tilfredsstillende forsikret?
(Eksempel: lovpålagt yrkesskade)
Kan du komme i et nytt ansvars -
forhold som gårdsforsikringen ikke
dekker?
Etablerer vi virksomheter som 
ikke er omfattet av landbruksfor -
sikringen?
Har alle de nødvendige sertifikater?

Trygg Bonde er sammen med
 systematisk HMS-arbeid et viktig
hjelpemiddel for å skape større for-
utsigbarhet. Husk at et skadetilfelle
er noe langt mer enn et forsikrings -
oppgjør, avslutter Bjor.

Pluss
Multitilskudd Sau
– uten kobber

Tilskuddsfôr i pellettert form 
• god smakelighet 
• mindre støv 
• lettere håndtering

Når er Multitilskudd nødvendig?

Grovfôret dekker som regel ikke behovet for mineraler

og vitaminer. Når dyra får mindre enn 300 g kraftfôr er

tilskudd helt nødvendig. Det samme gjelder når det gis

alternative fôrmidler uten tilsatte mineraler og viaminer.

Gi også tilskuddsfôr på høstbeite, før og under paring,

samt før og under lamming. Nok mineraler og vita-

miner øker trivsel, produksjon, fruktbarhet og helse.
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Fotokonkurranse:

Blinkskudd under EM
I forbindelse med EM i bruk av
gjeterhund arrangerte Norsk Sau
og Geit fotokonkurranse.
Publikum ble invitert til å ta sine
egne bilder under mesterskapet
og sende de til NSG for bedøm-
ming og kåring av et vinnerbilde.
Motivet kunne de bestemme sjøl. 

Konkurransen ble gjort kjent av
 speaker over høytaleranlegget med
jevne mellomrom under hele arrange-
mentet. I tillegg hadde vi trykket opp
et lite informasjonsskriv om reglene
for konkurransen, både på norsk og
engelsk. Dette kunne publikum få ved
å henvende seg til NSG sin stand.

På forhånd annonserte vi at den

fotografen som leverte vinnerbildet
skulle få «blinkskuddet» sitt fremkalt
som lerret montert på ramme som
premie. I tillegg ville bildet bli
 publisert i Sau og Geit og på EM sine
nettsider www.continental2007.no
Vi forbeholdt oss for øvrig retten til å
bruke alle innsendte bilder på NSG
sine websider og i Sau og Geit.
Noen bilder har vi fått tilsendt, både
fra inn og utland, sjøl om vi hadde
håpet på enda større respons. Motivene
har vært varierte, men de fleste foto-
grafene har konsentrert seg om det
som skjedde ute på EM-arenaen.

Det viste seg at bildene fra tre foto -
grafer skilte seg ut, både når det gjaldt
motivvalg, komposisjon og skarphet og
dybde.

Vinnerbildet:
Fotograf: Geir Inge Kaasa er 38 år og
kommer fra Sande i Vestfold. 
Jobber til daglig som selger innen
 lastebilbransjen og har foto som
hobby.

Vurdering av bildet: Geir Inge fanger
en av deltakerne i avslutningsfasen ved
kvea. Bildet skiller seg ut fra de andre
ved at det har mange elementer i seg,
som; gjeteren, gjeterhunden, sauene og
kvea. Siden vi ser nummerdrakta til
gjeteren, kommer det klart fram at
 bildet er tatt under en konkurranse.
Videre har det god skarphet og dybde
med et stort område i bakgrunnen. 

Bildet på 2. plass: 
Fotograf: Benjamin H. Vattøy fra

(gjelder bestillinger i oktober 2007)
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Stokke i Vestfold. Er 27 år og har foto-
grafering som hobby.

Vurdering av bildet: Benjamin har et
godt bilde av Europamesteren, Karin
Södergren fra Sverige. På bildet ut -
stråler Karin glede, eller kanskje
 lettelse, over å ha lykkes. Dette bildet
viser også at det er tatt i forbindelse
med en konkurranse. Vi ser gjeteren,
hunden og sauene inne i kvea. 

Bildet på 3. plass: 
Fotograf: Jarle Bryn fra Solbergmoen i
Buskerud. Han er 47 år og jobber til
daglig som lokomotivfører og er
 stasjonert i Drammen. Kommer opp-
rinnelig fra Voss, men har bodd i
Nedre Eiker de siste 21 årene. Driver
en del med foto og video som hobby.

Vurdering av bildet: På bildet, som
fikk 3. plass, har Jarle fanget gjeter -
hunden i arbeid med saueflokken.
Bildet har god dybde og skarphet. 

Vi takker for alle innsendte bidrag og
gratulerer igjen Geir Inge Kaasa med
vinnerbildet og premien! 

Alle fotobidrag kan sees i albumet:
http://www.continental2007.no/
fotoalbum/index.html

1. plass

2. plass

3. plass
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Færre lam, men flott kvalitet
Når dette blir skrive, har vi slaktedata
t.o.m. veke 37 (16. september) og vi er
inne i dei mest hektiske vekene når det
gjeld slakting av lam. Hittil har vi
 slakta 11% færre lam enn på same tid i
fjor. Årsaka til nedgangen er lågare
søyetal, men også at mange ser at
lamma tåler å bli sluttfôra litt utan at
det blir problem med feittet. 

Så langt ser det ut til at sauebonden
i Nortura får til nok ein lammesesong
med kvalitetsforbetring. Middel klasse
ligg mellom R- og R og middel feitt-
gruppe mellom 2 og 2+. Berre 11,9%
av lamma har fått feittrekk. Desse flotte
resultata fører til at heile 62,4% av
lamma held krava til Stjernelam, eit
resultat sauebonden kan vera stolt av!

Det blir spanande å sjå om den
gode trenden held seg. Det blir
 rapportert om tidleg nattefrost, mykje
nedbør og dårlege haustbeite i store
delar av landet. Sluttfôring av lam som
ikkje er slaktemogne blir difor meir
utfordrande og mange må difor slutt-
fôre med innhausta grovfôr og kraftfôr. 

Etterspurdnad som aldri før
Gilde har ein utfordrande sesong fordi
det er slakta færre lam enn i fjor på
same tid. Når det i tillegg er lite frosne
lam å supplere med, må vi prioritere
dei produksjonane som gjev størst
bidrag. Pinnekjøtt har topp prioritet og
vi er difor i bra rute med denne
 produksjonen. Dette kjem også av at
ein stor del av årets lam tilfredsstiller
råstoffkrava til pinnekjøtt. Gilde ligg på
same nivå som fjoråret når det gjeld sal
av store produkt som ferskt fårikålkjøtt
og lammelår i skiver. Salderingsposten
blir sal av heile lam. Suget etter ferske
norske lam er difor stort og mark -
naden ser ut til å tåle prisoppgangen vi
har hatt denne sesongen. Vi ser også at
ein del kjeder vel å gå ut med tilbods-
prisar på nivå med fjoråret.
Lammekjøttet er så viktig for å trekke
kundar til butikkane at kjedene vel å
bruke enda meir pengar enn før på
lammekampanjene i haust.

Betre etterspørsel etter skinn
av sau og lam
Det er klart betre etterspørsel etter s au-
og lammeskinn denne sesongen,
samanlikna med dei 2-3 siste åra.
Truleg skuldast dette ikkje så mye ei
betring i skinnjakkemarknaden, men
meir redusert slakting i mange viktige
saueland samstundes som det er uro i
samband med munn- og klauvsjuke i
England. I tillegg er det ein annan
 viktig faktor, og det er at ein har lært
seg betre teknikkar for å produsere lær
for veske- og skomarknaden med basis
i sau- og lammeskinn.  På grunn av
rekordlav dollarkurs gjev dette likevel
lite utslag i norske kroner. 

Skinnverdien utgjer frå 24. septem-
ber kr 0,33 pr. kg slakt på lam, noko
som er ein auke på 22 øre. 

Meld deg på LAM 2008!
Vi oppfordrar alle til å ta ein titt på
programmet for LAM 2008 som ligg
vedlagt dette nummeret av Sau og Geit.
Programkomitéen, med medlemmer
frå både Nortura og Norsk Sau og Geit,
har lagt marknadssituasjonen vi nå har
til grunn når vi har laga programmet.
Hovudtema blir kort og godt: «MEIR
LAM - eit marknadsynskje!». Hovud -
målgruppa er difor dei som ynskjer å
vera med å produsere meir lammeslakt
gjennom betre drift og utviding av
produksjonen. Det blir difor foredrag
om: Bygningar, drift, marknad og
 økonomi. Kulturelle innslag og ein flott
kongressmiddag er sjølvsagte ingredi-
ensar på ein lammekongress.  

Velkomen til Bergen laurdag 2. og
søndag 3. februar 2008!

I årets katalog frå NSG Semin vil du
finne 4 nye Nor-X verar. To av verane
står på Særheim og kjem frå to av avls-
buskapane våre i Rogaland. Dei to
andre står på Staur og kjem frå Nor-X
kjernebuskapen på UMB, Ås. I tillegg
står også dei tre beste Nor-X verane av
2005-årgangen framleis på Staur og er
difor også presentert i årets katalog. I
samarbeid med NSG har alle verane
fått berekna avls verdiar for kjøtt-%,
feitt-% og slaktetilvekst, samt ein sam-
leindeks for desse eigenskapane.  Dette
skal difor gjera det enklare å plukke ut
ein  Nor-X seminver som  passar for
den einskilde sitt behov for betra
slakte kvalitet og tilvekst. Vi håper årets
Nor-X seminverar vil falle i smak!

Støtte til kjøp av semin 
Nortura ser det som viktig at  
avls besetningane på sau får inn nye
genar via semin for å fremja eit effek-
tivt og helsemessig godt avls arbeid på
sau. Gjennom semin kan ein enkelt
spreia gode gener over store geo -

grafiske område med liten risiko for
spreiing av smitt same  sjukdomar. 

Med målsetnad om å sikre og
 vidareutvikle seminarbeidet i
 vereringane, vil difor Nortura også
dette året bidra med  økonomisk  støtte
til Nortura sine medlemmer som også
er medlem i verering.  Støtta er på 
kr 50 pr. dose sæd kjøpt i 2007.
Kompensasjonen gjeld for  eliteversæd,
kjøpt og brukt til den delen av flokken
som er med i  ringen. Eige brev om
dette vil koma etter nyttår. 

Nye Nor-X verar
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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

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,-

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,-

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

LEVERING FRA LAGER I DAG!



FK but ikken  -  l evende  oppta t t  av  de t !

Levende opptatt av det

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

280,-
Eks mva

Fra

Alle priser er eks. mva. Forbehold om trykkfeil.
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Klaukniv for småfe
V.nr. 2716

Tagget klautang for småfe
V.nr. 1639

32,-
Eks mva

Forklede for vær
33 cm.
V.nr. 2741

95,-
Eks mva 72,-

Eks mva

Doseringspistol komplett henke
V.nr. 2740

28,-
Eks mva

Springsele i nylon
V.nr. 2736

120,-
Eks mva

Fargekritt
V.nr. 2737/2738/2739

490,-
Eks mva

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

B-BLAD


