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Uttalelse fra Landsmøtet i Norsk Sau og Geit, Gjøvik 14. Mars 2013 

 

Saueholdet må styrkes for å nå Stortingets målsetting 

 
Det er et mål i Norge å øke matproduksjonen med 20 % i løpet av de neste 20 år (Meld. St. 9, 

Landbruks- og matmeldingen). Norsk Sau og Geit vil bidra til en økt satsing på 

lammekjøttproduksjon, i tråd med Stortingets målsetting om satsing på grovfôrbasert 

matproduksjon. Med tilgang til noen av verden beste naturressurser har vi en enorm mulighet 

til å bruke kulturlandskapet vårt som beiteområde til sau. 

 

Pleie av kulturlandskapet er nødvendig for å unngå forringelse og gjengroing, slik at Norge 

fortsatt kan beholde sin posisjon som et attraktivt turist- og feriemål. 

 

- For å kunne oppnå dette ønskes en økning av tilskuddet pr sluppet dyr på utmarksbeite 

på minimum kr 70,- i tillegg til en økning på minimum kr 20,- per dyr i det generelle 

beitetilskuddet 

- For å verdisette kvalitetsarbeidet og øke lammekjøttproduksjon må avregningspris 

økes med minimum kr 6,- per kg 

 

Sauenæringa må beholde dagens produsenter, i tillegg må nye produsenter rekrutteres. Dette 

kan kun oppnås ved å gjøre landbruket attraktivt for produsenter i alle aldre, alle 

bruksstørrelser og i alle deler av landet.  

 

Saueholderen må få rettmessig betalt for sitt viktige arbeid som matprodusent og 

kulturlandskapspleier. 

 

 

 

 

Kontaktperson:  

Styreleder Tone Våg 

tonevaag@online.no 

99582658  

 
Mottakere: 

LMD 

MD 

politiske parti på Stortinget 

pressen 
 

 

 

Norsk Sau og Geit, NSG, er en faglig medlemsorganisasjon for saue- og geiteholdere i landet. Laget ble 

stiftet i 1947, og har i dag 18 fylkeslag, ca. 390 lokallag og ca. 11.500 medlemmer.  

 

Norsk Sau og Geit skal arbeide for å fremme et rasjonelt og lønnsomt saue- og geitehold, sikre beiteretten og 

stimulere til samarbeid i produksjon og omsetning. Videre skal det arbeides for økt bruk av norske 

småfeprodukter og fremme småfeholdet i samsvar med naturvilkår og markedsbehov. 


