ÅRSMELDING
2012

Det skal ikke skje
ulykker på min gård!
Skadeforebyggende tiltak er viktig! Fortsatt
har vi svært mange branner i driftsbygninger i
landbruket i Norge. 2012 ble dessverre også et
brannår.
70% av brannene skyldes feil på elektrisk anlegg
eller feil ved bruken av elektrisk utstyr.

Ring oss
på 03100
så hjelper
vi deg

Sørg for at det elektriske anlegget på gården din
er i orden. Sørg for å ha avtale om el-kontroll med
termografering – da får du betydelig rabatt på
forsikringene også.

GODE SMÅFEBONDE!
No er det årsskifte og tid for å gjere opp status for året 2012.
Ein status i rekneskapen syner kva for aktiva og passiva me går
inn i 2013 med. Kva resultat oppnådde me som næring i 2012,
og kva er er måla for 2013?
Store prosjekt som «Friske føter» og «Friskare geiter» er ført
vidare og går mot avslutning med eit kjempegodt resultat. Ein
god beitesommar gav fine lam og gode oppgjer for dei av oss
som stort sett slepp unna rovdyrkjeften. Me vann rettsaka om
forvaltinga si praktisering med avkortning av erstatningane for småfe tapt til rovvilt.
Retten er krystallklar på at beitebrukarane ikkje skal ta kostnadene med storsamfunnet
sin rovviltpolitikk. Men me har no fått melding om at staten ankar til lagmannsretten.
Det er sjølvsagt skuffande, men ikkje uventa.
NSG har eit beitefond som alle kan støtte med pengar. Eg fekk ein telefon her om
dagen, der eit medlem ville vete om det var same kontoen til fondet i år, som i fjor. Han
ville betale inn 5000 kroner, på same viset som han også hadde gjort i fjor. - Dokke må
ha pengar i fondet så dokke kan stå opp i retten mot den uretten som staten gjere, sa
han. Vedkommande har ikkje hatt tap til rovvilt sjølv. Det var rett og slett uttrykk for
solidaritet med yrkesbrør.
Me mangla 90.000 lam for å dekkje heimemarknaden i 2012. Me må ha som mål at me
skal dekkje marknaden. Det må jobbast endå hardare mot styresmaktene og slakteria
for å leggje til rette for ein betre økonomi og driftstilhøve for småfebonden. Kjøttprisane er lågare no enn for 40 år sidan. Me har vore for forsiktige med å ta ut pris i
marknaden.
Me har litt for mykje geitmjølk. Ostesalet er treigt, vert det sagt. Det er uforståeleg når
ein ser på kvalitet og rosande omtale i til dømes Grüne Woche i Berlin. Er me for
dårlege til å selje?
Det er val til hausten, og det betyr mykje for oss kven som vinn. Eg tykkjer det er ufint
av opposisjonspartia at dei ikkje vil vise kva dei vil gjere med landbrukspolitikken
dersom dei kjem i posisjon. Nokre av dei enkelte partia sine program er skrekklesing for
folk i eit aktivt landbruk over heile landet.
Eg er stolt av å vere bonde og det skal du og vere. Det er meiningsfylt å vere
matprodusent. Eg er og stolt av medlemene, lokallaga,
fylkeslaga, tillitsvalde og tilsette på alle plan.
Takk for innsatsen!
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Omslag:
BANENS BESTE: Karin Mattsson og Trim fra Alvdal var desidert beste ekvipasje under finaleomgangen i årets norgesmesterskap i bruk av gjeterhund. Mattsson er imidlertid svensk statsborger, så NM-tittelen gikk til Torbjørn Jaran Knive og Maico.
Her er Mattsson og Trim godt i gang. Foto. Anne-Cath. Grimstad
BEDRE OG BEDRE: Samlet avlsverdi stiger fra årgang til årgang for geiter født i norske avlsbesetninger. Utstrakt bruk av
semin, genotyping for kaseingenvariant av bukkekje og sterk seleksjon mot null-variantene er tiltak som anses som svært
viktige for framgangen. Foto: Åshild Melkeråen
LOKALE SLAKTEKURS: En rekke lokallag har, som en del av aktivitetstilbudet sitt, holdt kurs i hjemmeslakting i 2012.
Her viser mangeårig slakter hos Nortura, Stian Espedal, kursdeltakere fra Sør-Jæren Sau og Geit hvordan man går fram for
å flå dyret. Foto: Anne-Cath. Grimstad
AVLSARBEIDET: NKS-væren Gard Hove, var en av de nye som stod på seminstasjonen på Særheim høsten 2012.
Her vises væren fram av fjøsmester Stein Haugland. Foto: Anne-Cath. Grimstad.

Årsmeldingen er skrevet av styret og ansatte i NSG.
Redaktør: Anne-Cath. Grimstad
Grafisk produksjon: Hennum Tekst og Bilde
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I STRATEGIPLAN FOR 2012-2019
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II ORGANISASJONSARBEIDET
1. Representantskapsmøter
Siden NSG har en organisasjonsform med landsmøte annet hvert år, ble det ikke
avholdt landsmøte i 2012. Det ble derimot gjennomført to representantskapsmøter.

Representantskapsmøtet 12. - 14. mars 2012
ble holdt ombord i Color Line Kielfergen MS Color Magic. I år uten landsmøte,
behandler representantskapsmøtet i mars i hovedsak «årsmøtesaker». Leders tale,
årsmelding, årsregnskap, budsjett, kontingent, melding fra kontrollutvalget og valg av
kontrollutvalg står også på tapetet.
Andre viktige saker under dette møtet var «Faginnlegg avl/semin» og «Faginnlegg
utmark» med bl.a. orientering om omorganisering av beitelag og høring om endring i
rovviltforskriften. Under behandlingen av «Kontingenten for 2013» ble det vedtatt å
beholde kontingenten uforandret dette året.
Lederens tale
I sin tale startet styreleder Ove Ommundsen med å gratulere med dagen. 12. mars var
det nemlig på dagen 65 år siden NSG ble stiftet. Han framholdt at NSG er en særdeles
oppegående organisasjon med god evne til fornyelse og til å følge med i tiden.
Lederen snakket videre om betydningen av solidaritet, og at vi i en organisasjon som
NSG verner om og tar vare på hverandre når det oppstår vanskelige situasjoner.
Han nevnte også det oppdraget Representantskapet har gitt avlsrådet med å sørge for
en organisering av avlsarbeidet som er mer i pakt med de kravene nye generasjoner
sauebønder har.
Utmark er organisasjonens andre store satsningsområde, men her er det mer knapt
med midler. Styret har imidlertid vedtatt at det skal opprettes en ny stilling på dette
arbeidsområdet i løpet av 2012. Styrelederen trakk også fram det gode samarbeidet
NSG nå har med faglagene i rovviltarbeidet og viktigheten av at vi har fått til et felles
prosjekt rundt forebyggende og konfliktdempende tiltak.
NSG er en viktig aktør på den politiske arenaen. Ommundsen trakk her fram at det
jobbes hardt opp imot faglagene, at NSG ble hørt da Stortingets næringskomité
drøftet den nye stortingsmeldinga og at LMD ønsker NSGs syn på og prioriteringer
opp imot jordbruksavtalen.
Han tok så for seg den nye stortingsmeldinga om landbruks- og matpolitikken
«Velkommen til bords», som ifølge Ommundsen har lite nytt, men der det tross alt
ligger en klar oppfordring til landbruket om mer bruk av norske ressurser som
grovfôr og beite. Hovedproblemet med denne meldinga var at det ikke følger
økonomiske virkemidler med de gode ideene, men at økonomien skal komme
gjennom de årlige jordbruksforhandlingene.
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Landbrukets Utredningskontor la på slutten av fjoråret fram en rapport om
økonomien i saueholdet, som synliggjør mange faktorer vi har visst om, men ikke tatt
alvorlig nok. Rapporten viser variasjoner mellom de beste og svakeste brukene etter
skatt og jordbruksfradrag på hele 1200 kroner per vinterfôra sau.
At et samlet storting sto bak det nye rovviltforliket i fjor, var svært gledelig for
næringa, men styrelederen kunne fortelle at skuffelsen var desto større da Miljøverndepartementets tolkning kom på bordet. Heldigvis for oss ble det også reaksjoner på
Stortinget da dette ble kjent.
Mattilsynets varsel om beitenekt var også en sak som krevde reaksjoner. At Mattilsynet til slutt «tok til fornuften» og la denne saken død, i hvert fall i rovviltområdene, var nok ikke minst et resultat at vi fra næringa var såpass «tøffe i trynet»
i denne saken, sa Ommundsen.
I den påfølgende debatten tok representantskapsmedlemmene utgangspunkt i talen,
og kommenterte både rovviltrelaterte saker, samarbeid med NB og NBS, rettsaken
mot Staten, beitenekt, NSGs innspill til jordbruksforhandlingene, økonomien i
geitenæringa, behov for oppgradering av medlemssystemet, satsinga på utmark,
gjeterhund i Kunnskapsdatabasen og NSGs aktivitet i forhold til beitebruksplaner.
FESTMIDDAG med utdeling av priser og andre utmerkelser
Under festmiddagen på kvelden tirsdag 13. mars ble følgende priser utdelt :
Prisen for årets superverver 2011 ble delt mellom Knut R. Tunheim, Moi og Øystein
Bjelland, Hjelmeland.
Diplom for beste avkomsgranska vær i 2011 ble tildelt Bjørn Høyland, Bryne,
medlem av ring 125 Time veraring, for NKS-væren 200840256 HØYSAK.
Avlsstatuetten ble overrakt Høyland senere på året.
Avlsstatuett og diplom for beste avkomsgranska bukk i 2011 ble, under avlskonferanse for geit på Gardermoen i november, tildelt Einar Arne Stennes for bukken
2008582 Ludvik. Bukken hadde en avlsindeks på 142. Det er samme indeks som bukk
2008584, men med 47 døtre sikret Ludvik seg seieren

Representantskapsmøtet 18. og 19. oktober 2012
Høstens representantskapsmøte var lagt til Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.
Til dette representantskapsmøtet var også fylkessekretærene invitert. Hovedsakene
på møtet var Fagprogram saueavl, Faglig innledning rovvilt, Ny organisasjonsform
for beitelag og Orientering om gjeterhundarbeidet i Norsk Sau og Geit. I tillegg var
det politisk debatt rundt temaet «Landbrukets posisjon framover og småfeholdet
spesielt» ved stortingsrepresentant Svein A. Flåtten, Høyre, første nestleder i
Næringskomiteen.
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SUPERVERVERNE: Prisen for årets superverver 2011 ble delt mellom to rogalendinger, Øystein
Bjelland fra Hjelmeland (t.v.) og Knut R. Tunheim fra Moi. I midten står NSGs generalsekretær
Lars Erik Wallin, som delte ut prisen. Foto: Siv Bøifot.

Lederens tale
Lederen viste i sin tale til en bra høst, sett fra næringas side, med styrket tollvern på
biff, ost og lam som sikrer vår produksjon i årene framover. Det ligger an til at Norge
også i år vil ha en underproduksjon på lammekjøtt på 2000 tonn, dvs. ca. 100 000 lam,
og må importere, bl.a. fra Sør-Amerika. Men det tilsvarer ikke mer enn 4 sauer per
besetning, så det er ikke så mye som skal til for å komme à jour. Han håpet fortsatt å
kunne tilby nye landsmenn som er vant til kosthold med sau og geit, gode råvarer til
en fornuftig pris.
Ommundsen var videre glad for at mange satser stort, men vi må ikke glemme hvor
viktige alle de små besetningene, som er spredt rundt om i landet, også er.
- Det er forøvrig ny politisk ledelse i Landbruksdepartementet, og det er vår oppgave
å lære dem om småfe og vise at vi har en næring som produserer mat, sa han.
Lederen kom så inn på det faktum at medlemstallet i NSG fortsatt synker. Han
minnet om verving, samt stimulering av de mange lokallag som ligger nede, uten
aktivitet.
Ommundsen var også innom geitenæringa i sin tale. Geitmelkproduksjon er en
viktig profilnæring, men det er få bønder i miljøet, som dermed er svært sårbart.
Geitebøndene MÅ ikke bli færre. Tine er godt i gang med utvikling av nye geitmelk9

produkter, men i tillegg har vi et stort potensial av uutnyttet kjøtt. Ommundsen skulle
dessuten ønske at det var enklere for nye å etablere seg i næringa.
På rovviltsida sa lederen at utfallet av Ulvesoneutvalgets arbeid ble bedre enn ventet,
men problemet er fortsatt at politiske beslutninger ikke blir fulgt opp.
- Men vi skal ikke sutre, anmodet Ommunsen. I stedet skal vi snakke opp jordbruket
overfor både politikere og folk flest. I verdens matvaresituasjon er vår næring faktisk
en del av en løsning, - basert på gras og utmark. Med de rette grepene skal småfenæringa fortsette å være en del av norsk matproduksjon, avsluttet NSG-lederen.
I debatten som fulgte lederens tale hadde 10 representanter ordet, og de fleste
momenter i talen ble kommentert.
Under Fagprogram saueavl – et blikk mot framtiden innledet avls- og seminsjef
Thor Blichfeldt om det pågående omorganiseringsarbeidet og den forestående
høringen om avlsarbeidet på sau i NSG. Her redegjorde han for bakgrunnen,
organisatoriske problemstillinger, status i NSG Semin (Europas største avlsselskap på
sau), målet med omorganiseringen og alternative organisasjonsmodeller.
Politisk debatt
En ekstern innleder var engasjert foran representantskapets post 6, politisk debatt. Stortingsrepresentant Svein A. Flåtten, Høyre, første nestleder i
Næringskomiteen innledet over temaet «Landbrukets posisjon framover og småfeholdet spesielt».
Flåtten viste til den rød-grønne regjeringens framlagte landbruksmelding, og sa at Høyre har
utarbeidet sin egen landbruksmelding som er litt
annerledes enn den eksisterende, og den er i tillegg
myteomspunnet. Flåtten ønsket her å redegjøre
for hva som egentlig ligger i den, og de tanker
Høyre har for framtidens landbruksnæring.
- Man ønsker for eksempel å se på tilskuddsINNLEDER 1: Stortingsrepresentant
strukturen, og kanskje innrette støtten mer mot
Svein A. Flåtten, Høyre.
produksjon. Videre sliter en del produsenter i dag Foto: Arne Flatebø.
med konsesjonsgrensene sine, - hindringer Høyre
vil til livs. Tollvern er OK, men prosentsatsene bør
ikke økes. Riktignok har Norge et særegent landbruk, men vi må også se på de
gjensidige forpliktelsene vi har til verden for øvrig.
- Høyre slutter seg ikke til landbruksmeldingens mål vedrørende selvforsyning her i
landet. Og vi er heller ikke enig om definisjonen. Jeg mener det må være legalt innen
begrepet «selvberging» å kunne bruke importert kraftfór, sa Flåtten.
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- En annen myte er at Høyre vil fjerne jordbruksavtalen. Nei, den vil eksistere i overskuelig framtid, men den bør ses i forbindelse med budsjettbehandlingen på Stortinget.
- Rovviltproblematikken splitter også Høyre. Men vi har gått inn på et rovviltforlik
som vi synes er et bra forlik.
- Når det gjelder matsikkerhet her i landet, basert på norske ressurser, er det et mål jeg
tror er vanskelig å nå. Vi i Høyre mener det er bedre og tilpasse seg et bredere marked,
sa Flåtten.
Etter Flåttens innlegg fulgte debatt der mange momenter i innlegget ble diskutert og
kommentert.
Orientering om organisasjonsform for beitelag
Beite- og utmarksrådgiverne Karoline Salmila og Terese Jeanette Mosti orienterte om
bakgrunnen for saken, der ny samvirkelov, som trådte i kraft fra 2008, sier at det fra
1. januar 2013 ikke lenger er anledning for foretak å være organisert som BA (foretak
med begrenset ansvar). De aller fleste sanke-/breitelagene i Norge har vært organisert
som BA og må i løpet av 2012 endre organisasjonsform til forening eller SA(samvirkeforetak).
Det ble videre orientert om hvor og hvordan man finner informasjon om skiftet av
organisasjonsform, samt de praktiske forskjellene ved å registrere beitelaget som
forening eller SA. På bakgrunn av det siste anbefales de fleste sanke- og beitelag å
benytte organisasjonsformen Forening.
Orientering om gjeterhundarbeidet i Norsk Sau og Geit
Gjeterhundrådets leder Atle Arnesen innledet med å presisere at NSG har raseansvar
for 3 dyreslag; - sau, geit og gjeterhund. Deretter redegjorde han for Gjeterhundrådet
og den litt rotete organiseringen rundt gjeterhund på fylkes- og lokalplan i Norge,
som gir uklare kommandolinjer og gjør den vanskelig å forstå for utenforstående.
Han viste til NSGs hovedmål, med underpunkter når det gjelder gjeterhund, der det
er bruken av gjeterhund i norsk sauehold som er essensen, og bakgrunnen for alt annet
arbeid på feltet.
Arnesen viste også til at det nå er laget enhetlige maler for dommere, instruktører og
førere av gjeterhund, samt for gjeterhundprøver i klasse 1, 2 og 3.
Et nylig nedsatt organisasjonsutvalg, som skal se på organiseringen av gjeterhund på
fylkes- og lokalplan i Norge, har gjennomført en spørreundersøkelse som skal
bearbeides og danne grunnlag for råd til styret. Foreløpige konklusjoner synes å være
et gjeterhundmiljø som krever at NSG må ha styring med avlen av border collie og
working kelpie, samt en opplevelse av gjensidig informasjonssvikt mellom NSGorganisasjonen og gjeterhundmiljøet.
Arnesen redegjorde deretter for gjeterhundrådets holdninger vedrørende avlsarbeidet, dagens praksis rundt om i landet, samt samarbeid og konflikter mellom
NSG og Norsk Kennel Klub.
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Finansieringen av det totale gjeterhundarbeidet, der NSG holder rådets sekretær og
resten betales av startkontingenter ved gjeterhundprøver, fungerer greit. Arnesen
mente imidlertid at miljøet forventer mer igjen fra NSG enn det de føler de får i dag,
og at gjeterhundarbeidet må få mer av NSG-kaka.
Han skisserte til slutt en framtidsvisjon der NSG har full styring med avl, der det er
organisasjonstilknytning på alle plan, og der det er viktig å få inn tillitsvalgte med
NSG-fokus i miljøet.
Faglig innledning rovvilt
Under posten Faglig innledning rovvilt innledet
stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Marianne
Martinsen, med tittelen «Hva mente politikerne med
rovviltforliket?»
- Det å behandle saken om rovviltforliket av 2004 på
nytt, satt langt inne hos politikerne, fortalte hun.
Forliket har og hadde formuleringer som kan tolkes,
og det er derfor viktig at beitenæringen fortsetter å gi
tilbakemelding, slik at informasjonen til politikerne
ikke bare kommer fra Miljøverndepartementet.
Martinsen reiste mye rundt og snakket med folk i
forbindelse med det nye rovviltforliket, for å få et
inntrykk av hvordan forliket av 2004 hadde fungert.
Hun hadde noterte seg tre hovedtilbakemeldinger,
INNLEDER 2: Stortingsnemlig en opplevelse av at forvaltningen ikke fulgte
representant for Arbeiderpartiet,
opp stortingsvedtaket, liten forskjell i rovviltforvaltMarianne Martinsen.
ningen i A- eller B-soner og lang saksbehandlingstid i Foto: Arne Flatebø.
forvaltningen. Derfor er det mye å ta tak i her, mente
hun.
Hun redegjorde videre for diskusjoner og arbeidsmåte rundt det nye forliket. Fra selve
forliket var Martinsen spesielt fornøyd med å ha fått med viktige punkter som blant
andre:
• Det skal benyttes moderne kommunikasjonsmidler under rovviltmeldinger og
uttak, slik at unødig tid ikke går til spille.
• Staten må tyngre inn i uttaket av jerv, ved for eksempel bruk av helikopter, da
denne jakten er vanskelig og er en stor belastning for de bøndene som deltar.
• Forvaltningen av bjørn skal ned på regionalt nivå.
• Oppdeling av bestandsmålet for bjørn i hunn- og hannbjørner, slik at flere
hannbjørner kan tas ut.
I debatten som fulgte ba en rekke representanter om ordet for å drøfte/kommentere
ting Martinsen hadde berørt i innlegget.
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2. Lag og medlemstall
Medlemstallet i 2012 har holdt seg forholdsvis stabilt i de fleste fylkeslaga. I noen
fylker er det nedgang fra 2011, mens andre har litt økning.
I 2012 hadde NSG 11.010 medlemmer fordelt på 18 fylkeslag og 376 lokallag.
I tillegg kommer 301 direktemedlemmer og abonnenter, dvs. totalt 11.311
medlemmer/ abonnenter. Tilsvarende tall for 2011 var 11.578, slik at nedgangen har
vært på 2,3% (Talla for 2009, 2010 og 2011 var -0,8%, -1,6% og -2,7%).
Medlemskontingenten og fordelingen av den for 2012 var slik:
Hovedmedlem Hovedmedlem Husstands- StøtteÆresf.o.m. 51 dyr
t.o.m. 50 dyr
medlem
medlem medlem*
- lokallag kr 170
kr 170
kr 125
kr 125
- fylkeslag ”
275
” 275
”
80
”
80
- landslag ”
855
” 455
”
95
kr 95
kr 300
Sum
kr 1300
kr 900
kr 300
kr 300
kr 300
*) Kontingenten for æresmedlemmer skal betales av fylkes- eller lokallaget.
Tabell 1. Lags- og medlemstall 2010, 2011 og 2012
(basert på innbetalt kontingent pr. 31.12.2012)
Fylke

Leder ved
årsskiftet 12/13

Østfold
Grete Stokstad
Akershus
Helge Olaf Aas
Hedmark
Hege Brendryen Eithun
Oppland
Pål Skoe Kjorstad
Buskerud
Tor Grøthe
Vestfold
Svein Kvalevåg
Telemark
Jon Aslak Austjore
Aust-Agder
Knut Sigurd Haugå
Vest-Agder
Sven Haughom
Rogaland
Magne Jakob Bjørheim
Hordaland
Nils Inge Hitland
Sogn og Fjordane Håvard Øyrehagen
Møre og Romsdal Inger Johanne Tafjord
Sør-Trøndelag
Kjell Erik Berntsen
Nord-Trøndelag
Olav Tiller
Nordland
Ann Guro Hansen
Troms
Terje Benjaminsen
Finnmark
Roy Mikkola
Direktemedlemmer og abonnenter
SUM

Lagstall
2010 2011 2012
2
8
21
32
18
1
15
10
10
33
32
50
6
20
26
34
24
11

2
8
21
32
18
1
14
9
10
33
32
50
36
20
26
34
23
10

2
8
21
32
18
1
14
9
10
33
32
50
34
20
26
33
23
10

384

383

376

Medlemmer
2010 2011 2012
79
76
211 203
673 657
1200 1195
552 543
86
96
354 347
179 186
300 281
1931 1923
1526 1469
1166 1125
801 773
672 641
505 485
756 723
445 440
86
80
379 335
11901 11578

Av dette
hu. støtte
medl. medl.
8
2
21
38
109
8
115
32
49
6
6
8
47
6
10
7
13
8
184
65
142
30
64
16
78
10
121
23
84
12
94
10
58
15
19
1

77
227
646
1204
536
81
327
178
284
1926
1416
1070
757
606
463
704
433
75
301
11311 1222

297
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3. Arbeidet i styret
Styret i NSG hadde 10 møter i 2012. Fire av disse var telefonmøter og to møter ble
avholdt i forbindelse med representantskapsmøtene i mars (ombord i Color Line
Kielfergen MS Color Magic) og oktober (Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen)
I 2012 ble det til sammen behandlet 115 saker. Her følger en kortfattet orientering om
de viktigste sakene, samt en kronologisk liste over alle saker.
Sentrale saker gjennom året
Jordbruksforhandlingene 2012
Det ble også i 2012 lagt ned mye arbeid fra styrets side i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Innspill ble innhentet fra fylkeslagene, før styrebehandling og
utforming av endelige krav. I mars var NSG i møter med henholdsvis NB og NBS, der
de la fram NSGs innspill til årets jordbruksforhandlinger. (Se egen faksimile)
Tilsvarende møte ble gjennomført med Landbruks- og matdepartementet senere på
våren.
I krava ble det presisert at NSG ønsker et inntektsløft for småfeholdet minst på linje
med det som gis ellers i jordbruket, med fokus på økte beitetilskott, spesielt på
utmarksbeite, styrking av RMP-midler til organisert beitebruk, og styrking av tilskudd
for avløsning til ferie og fritid.
Når det gjelder sau spesielt, krevde NSG at målprisen på lammekjøtt økes med kr 5,per kg, kraftig tilskuddsøkning på norsk ull og fortsatt tilskudd til prosjekt «Friske
føtter».
I forhold til geit ba man bl.a.om at prosjekt «Friskere geiter» ble videreført til
populasjonen er sanert, og at kvalitetstillegg for kjeslakt økes med kr 40,- (til kr 120,per slakt).
NSGs reaksjon etter jordbruksoppgjøret i 2012 var stor skuffelse på småfenæringas
vegne. Dette sier tydelig at Staten egentlig ikke ønsker å satse på beiting i utmarka,
som det så klart er signalisert i den nylig framlagte stortingsmeldinga om mat- og
landbrukspolitikken.
Statens tilbud var på kr 900 millioner, dvs. snaue 41 % av det jordbrukets
forhandlingsutvalg krevde. Selv om det riktignok i tilbudet lå inne noen økninger for
småfeholdet både på målpris og husdyrtilskudd, var det så godt som ingen ting på
beitetilskuddene.
Planverktøy - NSGs Strategiplan for 2012 – 2019
NSGs ulike planverktøy har vært gjenstand for styrebehandling ved en rekke
anledninger opp gjennom årene. Under representantskapsmøtet våren 2010 ble det
vedtatt å sette i gang et strategiplanarbeid der målet er å samordne/implementere
tidligere vedtatte strategi- og handlingsplaner. Det nye strategiplanutkastet ble
behandlet av styret i møte 31. juni 2011 og deretter sendt ut på organisasjonsmessig
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høring i lokal- og fylkeslagene. Representantskapet i NSG vedtok i møte 18. oktober
2011 å gi styret fullmakt til å forme en Strategiplan ut ifra framlagt utkast og
føringer lagt i møtet. Strategiplanen ble endelig vedtatt i styremøtet 12. mars 2012.
(Se faksimile helt foran i årsmeldingen)
Organisasjonsform for beite- og sankelag
Se under kapittel 5 Utmark/beitebruk
Avls- og seminfond
Styret vedtok vinteren 2012 at det skal opprettes to avlsfond, et for sau og et for geit.
Kapital som skal tilføres disse fondene er frigjort kapital etter avviklingen av NSG
Semin AS og overskudd på avlsområdet for 2011 i forbindelse med avviklingen.
Fondene ble opprettet med de framlagte statuttene etter drøftinger i styret.
Ny samarbeidsavtale mellom NSG og Norsk Kennel Klub (NKK)
NSG er raseklubb for border collie og working kelpie i Norsk Kennel Klub. I 2011
skulle avtalen reforhandles, men på grunn av uenighet mellom partene i forhold til
raseklubbens myndighet når det gjelder kravene for registrering av valper, fortsatte
forhandlingene videre i 2012. Det har vært mange møter mellom NSG og Norsk
Kennel Klub i sakens anledning, men ved utgangen av 2012 var endelig avtale fortsatt
ikke i havn. Se også under kapittel 9 Gjeterhund.
Avlsarbeidet på sau framover
Etter en omfattende utredning og høring ble det i 2005 vedtatt en ny organisasjonsplan for avlsarbeidet på sau. Saueavlen har blitt gjennomført i samsvar med planen
som ble vedtatt, og man mente nå at det er på tide å ta foreta en evaluering av måten
avlsarbeidet har vært organisert på. Mot slutten av 2012 ble det sendt ut et høringsdokument fra avlsavdelingen til værringer, raselag, fylkes- og lokallag, med svarfrist
20. desember 2012, der de ble invitert til å komme med forslag til alternative
organisasjonsmodeller.
På bakgrunn av tilbakemeldingene skal administrasjonen lage en innstilling til
Landsmøtet i mars 2013, som styrebehandles innen Landsmøtet finner sted.
Friskere geiter
Se under kapittel 8 Dyrevelferd
Manglende rovviltskadeerstatning – to rettsaker
Se under kapittel 5 Utmark/beitebruk .
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Kronologisk liste over styresaker behandlet i 2012:
Styremøte 10.02.12
01/12 Godkjenning av innkalling og sakliste
02/12 Godkjenning av protokoll fra styremøte
9. desember 2011
03/12 Terminliste/arbeidsplan 2012
04/12 Representantskapsmøte på Kielferga 12. - 14. mars
2012
05/12 Disponering av egenkapitalen i NSG Semin AS
06/12 Disponering av overskuddet innen «avl og semin»
2011
07/12 Regnskap 2011
08/12 Årsmelding / Styrets beretning 2011
09/12 Budsjett 2012
10/12 Kontingent 2013
11/12 Jordbruksforhandlingene 2012
12/12 Ny samvirkelov – behov for å endre selskapsform
13/12 NSGs strategier
14/12 Meld.St.9 (2011-2012) «Velkommen til bords»
15/12 Avlsstatuetter 2011
16/12 Høring på endring i rovviltforskriften
17/12 Orienterings-/drøftingssaker
1. Beitekonferansen i Oppdal i februar 2012
2. Rovviltarbeidet
3. Rettssaken mot Staten
4. Medlemsverving
5. Gjeterhund
6. InterNorden på Færøyene 2012
7. Geitedagene 2012
18/12 Referatsaker
a) Forslag til endring i forskrift om erstatning
etter offentlig pålegg og restriksjoner i planteog husdyrproduksjon. Høringsuttalelse fra
Norsk Sau og Geit datert 03.01.2012.
b) Skriv vedr. valgnemndsarbeidet i NB
Telefonstyremøte 01.03.12
19/12 Godkjenning av innkalling og sakliste
20/12 Avls- og seminfond
21/12 Budsjett 2012
22/12 Jordbruksforhandlingene 2012
23/12 Orienterings-/ drøftingssaker
1. Praktisering av værringreglene
Styremøte 12.03.12
24/12 Godkjenning av innkalling og sakliste
25/12 Godkjenning av protokoll fra styremøte
10. februar 2012 og telefonstyremøte 2. mars 2012
26/12 Terminliste/arbeidsplan 2012
27/12 Representantskapsmøte på Kielferga 12. – 14. mars
2012
28/12 Representantskapsmøte 18. og 19. oktober 2012
29/12 Avls- og seminfond
30/12 Jordbruksforhandlingene 2012
31/12 NSGs strategier
32/12 Meld.St.9 (2011-2012) «Velkommen til bords»
33/12 Orienterings-/drøftingssaker
1. Rovviltarbeidet v/Ove Ommundsen
2. Rettssaken mot Staten v/Ove Ommundsen
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3. Medlemsverving v/ Lars Erik Wallin
4. Gjeterhund v/ Olav Edvin Heggvold,
Ove Ommundsen og Lars Erik Wallin
34/12 Referatsaker (ingen saker)
35/12 Eventuelt
Telefonstyremøte 28.03.12
35/12 Godkjenning av innkalling og saksliste
36/12 Høring på Rovviltforskriften
37/12 Forespørsel om økonomisk bistand i forbindelse
med ankesak av jordskiftedom i Lund kommune
38/12 Søknad om støtte til bok om sauenæringa i Finnøy
39/12 Søknad om støtte til fagtur for geitenæringa til
Sveits og Østerrike høsten 2012
40/12 Gjeterhundsaker
41/12 Ullbokkonseptet «ULL INNERST»
Styremøte 30.05.12
42/12 Godkjenning av innkalling og sakliste
43/12 Godkjenning av protokoll frå styremøte 12. mars
2012 og telefonstyremøte 28. mars 2012.
44/12 Terminliste/arbeidsplan 2012
45/12 Økonomisk oversikt 1. tertial 2012
46/12 Representantskapsmøte 18. og 19. oktober 2012
47/12 Representantskapsmøte 12. og Landsmøte 13. – 14.
mars 2013
48/12 Avlsarbeidet på sau framover
49/12 Avls- og seminfond
50/12 Medlemsstatus pr. 30. mai 2012
51/12 Medlermsverving i NSG
52/12 Personalsaker
53/12 Revidert personalhåndbok
54/12 Ny samarbeidsavtale mellom NSG og Norsk
Kennel Klub(NKK)
55/12 Høring – Forslag til endringer i erstatningsordninger for husdyr og tamrein
56/12 Orienterings-/drøftingssaker
1. Den nye beite-/utmarksrådgiverstillingen
v/Lars Erik Wallin
2. Rovviltarbeidet v/Ove Ommundsen
3. Rettssaken mot Staten v/Ove Ommundsen
4. Jordbruksavtalen 2012 v/ Ove Ommundsen og
Lars Erik Wallin
57/12 Referatsaker
a) Høring – utkast til forskrifter om endring og
oppheving av lokale forskrifter om bruk av
piggtråd i gjerder. Høringssak mottatt
18.04.2012.
b) Høring av forslag til forskrift om tilskudd til
investeringstiltak i beiteområder. Høringssvar
fra NSG datert 07.05.2012.
c) Svarbrev på søknad om støtte til fagtur til
Sveits og Østerrike, datert 10.05.2012.
d) Svarbrev på søknad om støtte til bok om
sauenæringa i Finnøy kommune.
Telefonstyremøte 02.06.12
58/12 Godkjenning av innkalling og sakliste

59/12 Ny samarbeidsavtale mellom NSG og Norsk
Kennel Klub(NKK)
60/12 Avlsarbeidet på sau framover – smittevern i
værringene
61/12 Orienterings-/drøftingssaker
1. Finansieringen av «Friskere geiter» v/Ove
Ommundsen og Lars Erik Wallin
2. Den nye beite-/utmarksrådgiverstillingen
v/Lars Erik Wallin
3. Rovviltarbeidet v/Ove Ommundsen
4. Utkast til referat fra møte i Avlsrådet for sau
20.- 21.06.2012 v/Ove Ommundsen og Lars
Erik Wallin
62/12 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. mai
2012
Styremøte 21.08.12
63/12 Godkjenning av innkalling og sakliste
64/12 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. mai
2012 og telefonstyremøte 2. juli 2012
65/12 Terminliste/arbeidsplan 2012 og terminliste 2013
66/12 Økonomisk oversikt 1. halvår 2012 og medlemsstatus pr. dato
67/12 Budsjett 2013
68/12 Representantskapsmøte 18. og 19. oktober 2012
69/12 Representantskapsmøte 12. og Landsmøte 13. – 14.
mars 2013
70/12 Statutter for Lykleprisen og Gromsauen
71/12 Tilbud om profesjonell gjeting og uttak av rovvilt
72/12 Hundeskader på sau
73/12 Orienterings-/drøftingssaker
1. Rovviltarbeidet v/Ove Ommundsen
2. Rettssaken mot Staten v/Ove Ommundsen
3. Oppdatering vedr. endring av selskapsform
v/ Kari Anne Kaxrud Wilberg og Lars Erik
Wallin
4. Nytt medlemssystem v/Siv Bøifot
5. Friskere geiter v/Lars Erik Wallin
6. Programserien «Levende landskap» - evt.
oppfølging v/ Kari Anne Kaxrud Wilberg
7. Referat fra møte i Gjeterhundrådet 25.06.2012
v/Lars Erik Wallin
8. Referat fra møte i Utmarksrådet 11. – 12.
08.2012 v/Karoline Salmila og Kari Anne
Kaxrud Wilberg
9. Profilering v/Lars Erik Wallin og Siv Bøifot
74/12 Referatsaker (ingen saker)
75/12 Skuddpremie på jerv
76/12 NSGs Strategiplan for 2011 - 2019
Styremøte 17.10.12
77/12 Godkjenning av innkalling og sakliste
78/12 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. august.
2012
79/12 Terminliste/arbeidsplan 2012 og terminliste 2013
80/12 Økonomisk oversikt pr. 31. august 2012 og
medlemsstatus pr. dato
81/12 Budsjett 2013
82/12 Kapitalforvaltning
83/12 Representantskapsmøte 18. og 19. oktober 2012

84/12 Representantskapsmøte 12. og Landsmøte 13. – 14.
mars 2013
85/12 Klippekurs framover
86/12 Samarbeidsavtalen med Norsk Kennel Klub
87/12 Anmodning om observatørstatus fra Norsk
genressurssenter
88/12 Ny plan for saueavlen – høringssak
89/12 Klage på NSG fra Fuglestadbrogete og Blæselaget
90/12 Høring – Endringer i naturmangfoldloven og
viltloven mv.
91/12 Tilsyn i beitelag i forhold til utbetaling av
rovvilterstatning
92/12 Økonomisk støtte til prosjektet «Levende
landskap II»
93/12 Orienterings-/drøftingssaker
1. Personalsaker v/Lars Erik Wallin
2. Informasjonsfolder Anne-Cath. Grimstad
3. Rovviltarbeidet v/Ove Ommundsen
4. Rettssaken mot Staten v/Ove Ommundsen
5. Nytt medlemssystem v/Siv Bøifot
6. Friskere geiter v/Magnhild Nymo og Lars Erik
Wallin
7. Mattilsynets beredskapskapsøvelse 2012 –
«Tempest» v/ Lars Erik Wallin
8. Ull v/Lars Erik Wallin
9. Høgfjellslam fra Nord-Gudbrandsdal
v/Ove Ommundsen
10. NM i saueklipping, Oppdal 6. oktober 2012
v/Anne-Cath. Grimstad
11. NM i bruk av gjeterhund, Alvdal 11. – 14.
oktober 2012 v/Anne-Cath. Grimstad
12. Fagskoletilbud sauehold, Søve Fagskole
v/Lars Erik Wallin
13. Ny avtale om Sauekontrollen og Helsetjenesten
for sau, gjeldende fra 25.09.2012 v/Thor
Blichfeldt
14. Referat fra møter i Utmarksrådet 19.03.2012 og
11.-.12.08.2012 v/Tone Våg
94/12 Referatsaker
a) Svarbrev til Håkon Engen vedr. henvendelse
angående profesjonell rovviltjeger og gjeting
95/12 Høring – Forslag til endring av forskrift om
merking, registrering og rapportering av småfe
96/12 Høring – Utkast til forskrift om avliving av dyr
97/12 Klage på vedtak i Avlsrådet for sau på søknad om
overføring av værer over fylkesgrenser
98/12 Eventuelt
Telefonstyremøte 20.11.12
98/12 Høring – Endringer i naturmangfoldloven og
viltloven mv.
99/12 Høring – Forskrift om tilskudd til forebyggende
tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende
tiltak
93/12 Orienterings-/drøftingssaker
1. Rettssaken mot Staten v/Ove Ommundsen
2. Prosjekt «Levende landskap II»
v/Lars Erik Wallin og Karoline Salmila
3. Omdanning av sanke-/beitelag fra BA
v/Therese Jeanette Mosti
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4. Fagskoletilbud sauehold, Søve Fagskole v/Lars
Erik Wallin
5. Målprisen på lam v/Ove Ommundsen
6. Spørsmål om levealder på landbruksbygg
v/Lars Erik Wallin
7. Vindmøllepark i Selbu v/Therese Jeanette Mosti
8. Høringen vedr. saueavlen framover v/Ove
Ommundsen
Styremøte 13.12.12
101/12 Godkjenning av innkalling og sakliste
102/12 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.
oktober 2012 og telefonstyremøte 20. november
2012
103/12 Terminliste/arbeidsplan 2013
104/12 Økonomisk oversikt pr. 31. oktober 2012 og
medlemsstatus pr. dato
105/12 Budsjett 2013
106/12 Kapitalforvaltning
107/12 Representantskapsmøte 12. og Landsmøte 13. – 14.
mars 2013
108/12 Jordbruksforhandlingene 2013
109/12 Avlsstatuett for geit 2012
110/12 Fagskoletilbud sauehold, Søve Fagskole
111/12 Spørsmål vedr. «Et grunnleggende prinsipp om
beskyttelse av husdyr»
112/12 Orienterings-/drøftingssaker
1. Revisjon av NSGs lover v/Lars Erik Wallin
2. Informasjonsfolder v/Lars Erik Wallin
3. Rovviltarbeidet v/Ove Ommundsen
4. Rettssaken mot Staten v/Ove Ommundsen
5. Nytt medlemssystem v/Siv Bøifot
6. Ull/klippekurs v/Lars Erik Wallin
7. Gjeterhund v/Lars Erik Wallin
8. Referat fra møte i Utmarksrådet 25.10.2012
v/ Tone Våg
9. Referat fra møte i Gjeterhundrådet 08.10.2012
v/Lars Erik Wallin
10. Referat fra møte i Fagrådet for geit 15.-16.11.
2012 v/Magnhild Nymo

11. Omorganisering av sanke-/beitelag v/Lars Erik
Wallin
12. Høringen vedr. avlsarbeidet på sau v/Lars Erik
Wallin
13. Evaluering – GEITHØGSKOLEN (GH) 2012
v/Magnhild Nymo
113/12 Referatsaker
a) Klage på søknad om støtte til arbeid med ull,
saueklipping og ullhåndtering 2012, datert
17.10.2012.
b) Vedr. klage på vedtak om overføring av kvit
spælvær fra Ring 143 Kvinnherad-Ølen-Etne
spælværring. Svarbrev fra NSG datert
22.10.2012.
c) Vedr. høring – Forslag til endring av forskrift
om merking, registrering og rapportering av
småfe. Høringsuttalelse fra NSG datert
24.10.2012.
d) Vedr. samarbeidsavtale mellom Norsk Kennel
Klub og Norsk Sau og Geit. Skriv fra NSG
datert 06.11.2012.
e) Vedr. høring av utkast til forskrift om avliving
av dyr – Uttalelse fra NSG datert 25.11.2012.
f) Svar vedr. klage på Norsk Sau og Geit. Brev til
Fuglestadbrogete og Blæselaget datert
28.11.2012.
g) Høring om endring i naturmangfoldloven,
viltloven mv. Høringssvar fra NSG datert
29.11.2012.
h) Høring på forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak- høringsuttalelse fra NSG
datert 29.11.2012.
i) Vedr. anmodning om observatørstatus i
Avlsrådet for sau og Fagrådet for geit. Svarbrev
til Norsk genressurssenter datert 05.12.2012.
114/12 Høring om nye regler for økologisk produksjon og
115/12 Eventuelt

4. Kommunikasjon
Medlemsbladet «Sau og Geit»
Den redaksjonelle linja for Sau og Geit er ført videre også i 2012. Målet vårt er å
produsere et leservennlig medlemsblad. Om vi har lykkes med det, er det bare leserne
som kan gi svar på. Det hadde selvsagt vært ønskelig å vite om vi prioriterer stoffet i
bladet riktig. En leserundersøkelse har lenge vært på ønskelista, men da slike
undersøkelser både er kostbare og tidkrevende, har vi ikke funnet å kunne bruke
ressurser på det.
Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med 6 nummer. Hvert nummer av bladet
har i 2012 vært på 68 sider. Til sammen blir det 408 sider, som er 8 sider mindre enn
året før. For å holde kontroll på kostnadene, legges det opp til at bladet skal komme ut
med 68 sider i hvert nummer, så sant ikke annonsemengden eller tilfanget av
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redaksjonelt stoff tilsier flere sider. En regel er at minst 2/3 av det totale sideantallet
skal være redaksjonelt stoff.
Det har vært gårdsreportasjer, artikler om avlsstoff, beitebruk, klipping og ullhåndtering. Videre har vi hatt fagartikler om dyrehelse og dyrevelferd, gjeterhundstoff osv.
Også i 2012 har vi fulgt opp med styrets hjørne i de fleste utgivelsene, og organisasjonsnytt med oppsummeringer og meldinger fra viktige møter i organisasjonen vår.
De siste åra har vi forsøkt oss med en egen markedsspalte som vi har kalt Markedsplassen. Dette var ment som et gratistilbud til medlemmene for små annonser som
hadde relasjon til saue- eller geiteholdet. De siste åra har det vært få annonser som vi
har kunnet plassere under denne spalten, men tilbudet står fortsatt ved lag!
Også i 2012 har vi greid oss med relativt lite innkjøpte artikler. Dette har sammenheng med at lagets kommunikasjonsrådgiver har bidratt med mange flotte artikler til
bladet.
Nytt fra 2011 var at alle bladene blir lagt ut på lagets nettsider før det går i trykken.
Det vil si at alle som får bladet tilsendt i posten, kan logge seg på med sitt medlemsnummer og lese det en god uke før det dukker opp i postkassa.
Annonsørene våre har, som vanlig, støttet godt opp om tidsskriftet. 2012 ble et av de
beste åra med hensyn til annonseinntekter. Vi retter stor takk til alle som har
medvirket til et godt resultat for bladet. Det samme gjelder alle som er med på
informasjon gjennom skriftlige bidrag. Uten denne støtten fra annonsører og interne
og eksterne skribenter, hadde det vært vanskelig å presentere et så komplett tidsskrift
som tilfellet er i dag.

6 NUMMER: Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med 6 nummer også i 2012.
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Web
De nye nettsidene har nå vært i drift i litt over to år. Nå kan også alle fylkes- og lokallag ha egne internettsider under NSG-domenet. Fortsatt er det noen fylkeslag som
ikke har benyttet seg av denne muligheten. Flere og flere lokallag ser også nytten av å
ha egne nettsider, og ved utgangen av året hadde over 50 lokallag fått opprettet egne
sider. Det er også noen raselag, gjeterhundlag og beitelag som har fått sider under
NSG-domenet.
Vi håper at stadig flere lokallag vil benytte seg av dette tilbudet. Mange av våre
medlemmer benytter i dag Internett når de er på søk etter informasjon. Ved hjelp av
egne hjemmesider kan lokallaga i NSG få all informasjon raskere ut til medlemmene
og gjøre den lettere tilgjengelig. Men vi minner om at Internett er noe som må
komme i tillegg til andre former for informasjonsaktiviteter i lokallaga, så som møter,
brev, e-post osv. Det er viktig å være bevisst på at ikke alle bruker Internett like aktivt.
Webadressa vår er som før: www.nsg.no. Adresser til fylkeslaga er: www.nsg.no/
[fylkesnavn] og lokallaga: www.nsg.no/[fylkesnavn]/[lokallagsnavn]
Egen kunnskapsdatabase
Rett før jul i 2011 fikk nettsidene våre også en egen kunnskapsdatabase. Databasen
inneholder fagstoff i form av artikler og andre dokumenter med relevans til de
fagområdene småfeholdet er opptatt av. Dette omfatter publikasjoner knyttet til
forskning, prosjekter, utredninger og frittstående fagartikler. Databasen er tilgjengelig
for alle, ikke bare medlemmer, på NSG sine nettsider. Den er basert på søkefunksjon
på fagområde, tema, forfatter og/eller andre relevante søkeord. Så langt er det lagt inn
noe over 120 artikler i basen, og tilsiget av nye vil gå jevnt og trutt. Målet vårt er at
dette skal være en arena der de fleste fagspørsmål med tilknytning til sau- og geitehold
er belyst.
Kunnskapsdatabasen er blitt realisert gjennom et prosjektsamarbeid med «Småfeprogrammet for fjellregionen», som går i regi av Fylkesmannen i Hedmark.
Framtidig fornying, vedlikehold og drift av databasen er NSG sitt ansvar.
Kommunikasjon i lagsapparatet
I tillegg til å informere i Sau og Geit og på hjemmesidene, sender NSG hvert år ut
rundskriv til fylkeslagene og lokallagene. Lokallagene har fått to årlige rundskriv i
2012, et i mars og et i juli. Noen få saker er videresendt fra lokallag via fylkeslag til
NSG sentralt.
Kommunikasjon mellom NSG sentralt og fylkeslagene foregår hovedsakelig fortløpende per e-post, og leder og sekretær i fylkeslagene har fått rundskriv per e-post
jevnlig gjennom året. Mange fylkeslag følger også godt opp og sender fortløpende
referater og annen informasjon til NSG sentralt.
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Etter oppfordring fra Representantskapet i mars 2010, ble det opprettet et eget
domene (sauoggeit.no) med tanke på faste e-postadresser til fylkes- og lokallagene.
Det er her meningen at hvert lag skal ha faste e-postadresser som skal følge laget,
uavhengig av skifte i tillitsvalgte. Disse e-postadressene er tilgjengelig med webpålogging, slik at en kan logge seg på uavhengig av fast datamaskin.
Høsten 2011 fikk leder og sekretær i fylkeslagene tildelt slike e-postadresser. Lokallagene vil få en adresse hver, og jobben med å tildele e-postadresser til disse ble startet
opp i 2012 og vil fortsette utover i 2013.
Profilering
Organisasjonen jobber fortløpende med profilering og medlemsverving. Det er hvert
år mange ulike arrangement hvor lokallag og fylkeslag gjør en stor innsats for å
profilere NSG. Vi har en løpende prosess med å fornye profileringsmateriellet vårt.
I 2012 har det blant annet blitt trykket opp profileringsseil i metervis. Dette er distribuert til fylkeslagene, og blir sendt ut til ulike arrangement i regi av organisasjonen.
Medlemsverving
Å holde fokus på medlemsverving er meget viktig for organisasjonen, og det er et
forholdsvis stort potensial for nye medlemmer hvis det gjøres en innsats på dette
området. I Rogaland er det hvert år stort fokus på medlemsverving, men det er

MARKEDSFØRER ORGANISASJONEN: Fylkesleder Kjell Erik Berntsen i Sør-Trøndelag Sau og
Geit var ivrig til stede under NM i saueklipping og ullhåndtering på Oppdal i oktober, både som
tilskuer og markedsfører av NSG. Foto: Anne-Cath. Grimstad.
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gledelig å kunne konstatere at også flere fylker nå er godt på banen med verving. I
2012 har det spesielt vært gjort en stor innsats i Oppland, som med knapp margin ble
det fylket som prosentvis hadde flest ververe i forhold til medlemstallet. Østfold er det
fylket der det ble vervet flest nye i forhold til medlemstallet.
Vervestatistikk NSG 2012
Fylke

Østfold
Aklershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

Medl. .
Registrerte Antall
Pr 01.01. ververe
vervede
2012

76
203
657
1195
543
96
347
186
281
1923
1469
1125
773
641
485
723
440
80

1
1
4
19
0
0
3
1
4
23
12
11
6
2
4
7
4
1
103

4
1
10
42
0
0
4
1
6
70
22
22
8
2
7
18
4
1
222

Andel av
ververe
%

1,0
1,0
3,9
18,4
0,0
0,0
2,9
1,0
3,9
22,3
11,7
10,7
5,8
1,9
3,9
6,8
3,9
1,0

Andel av
vervede
%

1,8
0,5
4,5
18,9
0,0
0,0
1,8
0,5
2,7
31,5
9,9
9,9
3,6
0,9
3,2
8,1
1,8
0,5

Ververe
ift.
medlemstall %

1,3
0,5
0,6
1,6
0,0
0,0
0,9
0,5
1,4
1,2
0,8
1,0
0,8
0,3
0,8
1,0
0,9
1,3

Vervede
ift.
medlems
tall %

5,3
0,5
1,5
3,5
0,0
0,0
1,2
0,5
2,1
3,6
1,5
2,0
1,0
0,3
1,4
2,5
0,9
1,3

Den løpende vervekampanjen, som gjøres opp ved årsskiftet, viser at det i 2012 ble
vervet 222 nye medlemmer av 103 ulike ververe. I tillegg til en liten vervepremie per
nye medlem, premieres de beste med flotte premier. «Årets superverver», ble igjen
Hallvard Veen fra Bjerkreim, som gjentok bragden fra 2010, nå med 12 nye
medlemmer. Magne Jakob Bjørheim, også fra Rogaland, ble en god nummer 2 med 10
nye medlemmer, mens det var tett om de neste plassene.
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Verver
Hallvard Veen
Magne Jakob Bjørheim
Kjell Mardal
Norleif Omdal
Ivar Thoresen
Øystein Bjelland
Anders Svare
Reidar Kallestad
Hanne-Elise Lindal

Sted
Vikeså
Tau
Sandane
Egersund
Leirfjord
Hjelmeland
Vågå
Fonnes
Nærbø

Fylke
Rogaland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Rogaland
Nordland
Rogaland
Oppland
Hordaland
Rogaland

Vervede
12
10
8
8
8
7
7
5
5

Ny informasjonsbrosjyre
Norsk Sau og Geit utarbeidet i 2012 en ny 8-siders brosjyre med informasjon om
organisasjonen og vår mangesidige virksomheten. Målgruppen er småfebønder i og
utenfor medlemsmassen og alle andre som ønsker å gjøre seg kjent med NSG og det
vi driver med. Brosjyren inneholder både faktainformasjon om småfe generelt, og mer
utdypende opplysninger om de ulike fagområdene. Den er produsert i liggende A5format, trykket i 10.000 eksemplarer og blir vinteren 2013 distribuert til alle våre
fylkeslag til bruk i verve- og informasjonsarbeidet. Brosjyren kan også bestilles
direkte fra NSG sentralt.

NY BROSJYRE: Sauebonde Per Hans Nilsen på Eggum i Lofoten pryder forsiden av NSGs nye
informasjonsbrosjyre.
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5. Utmark/beitebruk
Beiting i utmark er hovedgrunnlaget for produkt- og verdiskapningen i næringa vår.
Vi produserer ren, norsk mat på en fornybar, miljøvennlig, norsk beiteressurs. Mange
steder i Bygde-Norge er man helt avhengig av denne fornybare ressursen i utmarka
for å kunne drive jorda og leve på små bruk med lite dyrka mark. Beite på inn- og
utmark danner grunnlaget for den tjenesteytingen beitenæringa står for, med
betydning for biologisk mangfold, kulturlandskap, levende bygder og reiseliv
- verdens raskest voksende næring.
Det har i løpet av 2012 blitt ansatt to nye beite- og utmarksrådgivere hos NSG. Én i
fast stilling og én i vikariat for fødselspermisjon som varer ut september 2013. Økte
ressurser på fagområdet utmark har blant annet ført til at det har blitt jobbet og
oppdatert mye på hjemmesiden under «Beitebruk» i løpet av 2012. Gjennom dette
året har det nok en gang vist seg hvor viktig jobben for å bevare utmarka er, og hvor
viktig det er for næringa å kjempe for beiteretten. Det er en rettighet som stadig blir
satt på prøve, blant annet gjennom vedtak om beitenekt i rovdyrutsatte områder.
Beitesesongen 2012
Ifølge Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har det vært en nedgang i antallet
søknader om rovviltskadeerstatning i 2012, sammenliknet med tidligere år. DN mener
dette blant annet skyldes at FKT-tiltak fungerer godt.
Ved å studere statistikken fra organisert beitebruk (OBB), publisert av SLF, ser man en
klar nedgang i antallet sau og lam sluppet på utmarksbeite. Sammenliknet med 2002
har nedgangen i antallet slupne sau og lam vært på 22 % i Finnmark, 24 % i NordTrøndelag og 25 % i Møre og Romsdal. Videre er nedgangen enorm i fylkene AustAgder og Østfold, som har hatt nedganger på henholdsvis 45 % og 60 %. NSG anser
nedgangen i antall sau og lam sluppet på utmarksbeite som en viktig årsak til nedgangen i antallet søknader om rovviltskadeerstatning. Færre sauebønder som slipper
sau på utmarksbeite fører naturlig nok til færre søknader om rovviltskadeerstatning.
Utmarksrådet
Utmarksrådets virksomhet er hjemlet i Strategiplan 2012-2019 og i RNU-instruks
fastsatt av styret i NSG: «Utmarksrådet skal kome med innspel på tema som går på
beitebruk og utfordringar knytt til utmarksforvaltning».
Utmarksrådet har i 2012 hatt 3 telefonmøter og 2 ordinære møter, hvor det ene
ordinære møtet ble kombinert med fagtur til Sogn og Fjordane (10.-12. august).
I samarbeid med fylkeslaget og lokallagene i Sogn og Fjordane, ble det arrangert en
fjelldag med fokus på de aktuelle utfordringene alveld, flåttbårne sykdommer, kulturlandskap og gjengroing.
Utmarksrådets leder og sekretariat har representert organisasjonen og oppgavefeltet i
ulike sammenhenger gjennom året, også gjennom fast representasjon i styret.
Viktige oppgaver for utmarksrådet er knyttet til:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arealbruk i rovvilt-/beiteområder
Oppfølging av politiske signaler og prosesser
Rovviltforliket
Høringer
Generell rovviltproblematikk
Rettsak om manglende rovvilterstatning
Oppfølging av enkeltsaker vedrørende beitebruk og beiterett
Revidering av beredskapsplan og handlingsplaner for rovvilt og tap på beite
Elektronisk sporingsutstyr
Organisasjonsarbeid
Organisert beitebruk

Utmarksrådets arbeidsområder er omfattende, og har også for året 2012 vært varierte.
Rovvilt har vært et viktig tema, men med utvidelsen av rådgiverstaben er målet å
kunne sette inn mer ressurser på andre problemstillinger og utfordringer for beitebruken. Alveld og klimarelaterte sykdommer har fått større fokus i 2012. Videre er det
lagt ned et omfattende arbeid i forbindelse med ny organisasjonsform for beite- og
sankelagene.
I samarbeid med sekretariatet, har utmarksrådet utarbeidet fem høringssvar som har
blitt lagt fram for og godkjent av styret i løpet av 2012. Utmarksrådet har videre
gjennomgått og revidert Handlingsplan Rovvilt og Handlingsplan Tap på beite. De
reviderte handlingsplanene legges ut på NSGs hjemmesider i løpet av 2013. Ny
versjon av Beredskapsplan for beitebruk ble ferdigstilt i desember 2012 og ligger på
NSGs nettsider. Det har også blitt arbeidet med formidling av organisasjonens mål,
politisk og via media.
Høringer
I 2012 har NSG gitt uttalelse på fem høringer som kan knyttes til utmark og
beitebruk:
• Høring av forslag til endringer i erstatningsordninger for husdyr og tamrein.
• Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder.
• Høring av endringer i rovviltforskriften.
• Høring av endringer i naturmangfoldloven og viltloven mv.
• Høring av forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og
konfliktdempende tiltak.
Alle høringssakene har vært behandlet av NSG sentralt, fylkeslagene, utmarksrådet og
styret. Dette arbeidet ligger tilgjengelig på NSGs nettside.
Organisasjonsform for beite- og sankelag
Som følge av Samvirkeloven av 1.1.2008 opphørte begrenset ansvar (BA) som
organisasjonsform per 1.1.2013. Av den grunn måtte beite- og sankelag, organisert
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som BA, endre organisasjonsform. NSG har hatt et samarbeid med Norsk Landbrukssamvirke, Samvirkesenteret, Norges Bondelag og Brønnøysundregistrene angående
den pålagte endringen av organisasjonsform. Gjennom dette samarbeidet ble det fastslått at beite- og sankelagene kunne velge mellom organisasjonsformene forening,
samvirkeforetak (SA) uten andelsinnskudd og SA med andelsinnskudd. Ut fra dette
ble det utarbeidet tre forslag til vedtekter, ett for forening og to varianter for SA.
Endringen av organisasjonsform for beite- og sankelagene har vist seg å være svært
ressurskrevende for NSG. Det er et arbeid som har pågått gjennom hele 2012, og blir
videreført i 2013.
Oppfølging av rovviltforliket
17. juni 2011 ble Stortingets rovviltforlik – Representantforslag 163 S (2010-2011, 16.
juni 2011) lagt frem. NSG stilte i 2011, sammen med Norges Bondelag (NB) og Norsk
Bonde- og Småbrukarlag (NBS), spørsmål om avviket mellom rovviltforliket og
miljøverndepartementets (MD) skriv om oppfølging av rovviltforliket (25. august
2011). Dette har blitt fulgt opp gjennom 2012, blant annet gjennom et møte mellom
NSG, NB, NBS, miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og landbruks- og matminister
Trygve Slagsvold Vedum (19. september 2012). Solhjell var interessert i å få tilbakemeldinger på forliket, som har som mål å sikre de store rovdyr i norsk fauna og
samtidig bevare beitenæringas næringsgrunnlag. Han ønsket også innspill på
konkrete tiltak for forbedring av dagens forvaltning av rovvilt. På møtet ble det blant
annet etterspurt en mer forenklet og rettferdig erstatningsordning for husdyr tatt av
rovvilt. Det ble presisert at det ikke skal være rovdyr i prioriterte beiteområder, og det
ble pekt på problemene ved innvilgelse av lisensfelling i slike saker. Effektiviteten ved
kadaverdokumentasjon og samarbeidet med SNO ble også kritisert. Den økende jervbestanden ble også diskutert, og næringa påpekte viktigheten av en effektiv lisensjakt
på jerv.
Ulvesoneutvalgets evalueringsrapport
Ulvesoneutvalget kom 15. oktober 2012 med sin rapport «Evaluering av ulvesona» til
Miljøverndepartementet (MD). Utvalget var oppnevnt av MD, bestod av ni personer
og hadde representanter fra både landbruks- og miljøsektoren, samt fra lokalt og
regionalt politisk nivå. NSG har valgt ikke å komme med noen videre kommentarer
om rapporten.
Manglende rovviltskadeerstatning – to rettsaker
Styret i NSG orienterte Representantskapet i 2010 om at NSG kom til å gå til sak mot
Staten, ved Miljødepartementet (MD), på grunnlag av manglende rovviltskadeerstatning gjennom et gruppesøksmål. Tingretten avviste gruppesøksmålet, men
bestemte at saken kunne føres for retten som en pilotsak. Ola Krokann har frontet
saken for næringa. Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har også vært
partshjelpere i pilotsaken. NSG har arbeidet med saken siden 2009 og har i samarbeid
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med Advokatfirmaet Lund & Co DA jobbet
mye med saken også i 2012. Saken kom opp i
Sør-Trøndelag tingrett 26.-27. november
2012. Den 2. januar 2013 kom den gledelige
avgjørelsen på dommen. Dommen var
knusende for Miljøverndepartementet,
Krokann fikk medhold på alle punkt. Blir
dommen stående, kan den få stor betydning
for alle som har fått avkortning i sine
erstatninger. På vegne av beitenæringen
takker NSG advokat Tine Larsen hos
Advokatfirmaet Lund & Co DA for en
fantastisk jobb som førte til foreløpig seier i
denne pilotsaken.
(I ettertid har imidlertid Staten anket saken til
Lagmannsretten).
PILOTSAK: Sauebonde Ola Krokann fra
I 2010 gikk Kåre Kleiva og Eli Dørum til
Oppdal i Sør-Trøndelag frontet rettsaken
rettsak mot Staten med krav om erstatning
NSG kjørte mot Staten på grunnlag av
for rovdyrtap i 2007. Også i denne rettsaken
manglende rovviltskadeerstatning.
var NSG, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Foto: Anne-Cath. Grimstad
Norges Bondelag partshjelpere. Kleiva og
Dørum fikk i 2007 avkortning i sin erstatning for rovdyrtap med begrunnelse at det i
erstatningsforskriften står skrevet at den enkelte sauebonde må handle aktsomt og
gjøre det som med rimelighet forventes for å avverge eller redusere tap av sau. Dørum
og Kleiva kjempet for å bevare beiteretten i sine områder i Elverum, og flyttet ikke
sauene sine til nye beiter. De utførte imidlertid alle andre nødvendige og pålagte tiltak. De hadde også søkt om omstilling, men fikk ikke tilstrekkelig med midler til å
dekke dette. De tapte saken i Lagmannsretten og anket videre til Høyesterett. Anken
ble avslått av Høyesterett 10. oktober 2012.

Kontaktutvalget for Rovvilt
NSG har også i 2012 deltatt på møter i Kontaktutvalget for Rovvilt. Dette er en arena
hvor beitebruksinteressene og jakt- og friluftsinteresser møter forvaltning og verneinteresser til debatt og problemløsning. Hvert år legges det opp til to møter; ett rent
møte/fagseminar som legges til Gardermoen og ett som møte i kombinasjon med
ekskursjon til aktuelt sted i landet hvor det finnes spesielle rovdyrutfordringer og
prosjekter knyttet til rovdyr og beitedyr. Det første møtet ble avholdt på Gardermoen
7.-8. mars. Øivind Løken presenterte FKT-prosjektet. Andre temaer som ble tatt opp
på møtet var status for ekstraordinære uttak på jerv og bjørn ved DN, velferd for beitedyr
ved Mattilsynet, vurdering av gaupekvote for region 6 ved Rovviltnemnda i region 6 og
prognosemodell for gaupe ved NINA. Møtet med ekskursjon ble i 2012 lagt til Jakt- og
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Fiskesentret Flå i Buskerud, og ble avholdt 28.-29. august. På Flå ble det nye Jakt- og
Fiskesentret presentert og vist fram. Noen av temaene som ble tatt opp, var blant
annet naturveiledning i SNO, skadefelling, ekstraordinære fellinger, bjørnejaktkurs,
overvåkningsmetodikk av jerv og gaupe, rovviltforskriften og erstatningsordningene.
FKT-prosjektet
Vi kan nå se tilbake på det første året av den treårige prosjektperioden. Prosjektet har
fungert som et viktig og nyttig kontaktpunkt for de tre eierorganisasjonene. Med dette
kontaktpunktet har man, med styringsgruppa som forum, diskutert ulike problemstillinger, og kommet fram til forente uttalelser i forbindelse med høringer på
forskrifts- og lovendringer og andre aktuelle saker. I tillegg har prosjektet vært
kontaktpunkt ut mot fylkeslag og beitelag som har ting å spille inn i rovviltspørsmål.
Dialog
I forkant av beitesesongen i vår, ble det i regi av prosjektet avholdt en rekke møter
hvor beitebrukere, Fylkesmannen, Mattilsynet, SNO og - på enkelte møter Direktoratet for naturforvaltning - var til stede. Formålet var å skape en dialog i forkant av
beitesesongen, og informere om og diskutere aktuelle saker. Eksempler på temaer som
ble tatt opp er hvilke følger det nye rovviltforliket har fått for forvaltningen, siste
oppdaterte informasjon fra bestandskartleggingen av de store rovdyrene og info om
jerveynglinger i eller i nærheten av beiteområdene.
Konfliktdempende
Vi har også fått i stand møter der det har vært konkrete problemstillinger og et høyt
konfliktnivå. Blant annet bidro vi til et møte på Fosen i høst, hvor vi i samarbeid med
beitebrukere, kommune, FM og forskningsmiljø satte fokus på ørneproblematikken man
opplever der. Inntrykket er at denne typen møter stort sett oppfattes positivt. Vi planlegger å videreføre dette opplegget i 2013, da med større fokus på å få inn innspill om
aktuelle tema, eller ønsker om bistand til å arrangere slike møter fra de ulike fylkene.
Forskning og informasjon
Av andre ting som er gjennomført i 2012 kan nevnes et pilotprosjekt med 9 beitelag i
tre fylker som har blitt aktivt involvert i innsamling av bjørneekskrementer og -hår
for DNA-analyse. Videre har vi gitt bistand til beitelag og -brukere om elektroniske
søknader og hjelp med argumenter og momenter til klager på erstatningsoppgjør og
tildeling av FKT-midler. Ellers kan nevnes opplysningsarbeid via nyhetsartikler og i
ulike kanaler, om hvor man kan finne informasjon om tapshistorikk, varslingsrutiner
ved kadaverfunn og rovviltobservasjoner, samt organisering av lisens- og kvotejakt.
Jervjaktkurs
FKT-prosjektet har i løpet av året jobbet med å lage en veileder over ulike forebyggende tiltak. Denne ferdigstilles i 2013. Minst like viktig som konkrete forebyggende
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VANSKELIG Å TA: Jerven er en sky skapning, som det er vanskelig å jakte på. Nå har NSG inngått
samarbeid med NJFF og SNO om jervjaktkurs i flere fylker. Foto: Anne-Cath. Grimstad.

tiltak, er tiltak for å holde rovdyrbestandene så nær de vedtatte bestandsnivå som
mulig, og en overvåkning av bestandene som er så god at alle leire kan ha tillit til den.
Jerven er det rovdyret som står for de største sauetapene, og er også det rovdyret hvor
man i dag er lengst over bestandsmålet. Derfor har vi i 2012 inngått samarbeid med
NJFF og SNO om jervjaktkurs i flere fylker for å få opp kompetansen og interessen
hos jegerne for denne jaktformen. De fire første kursene gjennomføres i januar 2013.
Interessen fra beiteinteressene har vært stor, så trolig vil det bli avholdt ytterligere kurs
høsten 2013.
Kulturlandskap, kulturminner og reiselivskonferanse
Det har blitt et større fokus på verdien av kulturlandskapet, som i dag er i rask
gjengroing. Dette gir tap av gode landbruksområder og mange sårbare arter tilknyttet
kulturlandskapet. Gjengroing kan videre ødelegge kulturminner, også de som allerede
er vernede, da røtter kan sprenge i stykker stein og bygninger. I tillegg fryktes det at
gjengroing vil gjøre Norge mindre attraktivt som turistmål, fordi gjengroing gjør
landskapet uoversiktlig og man taper utsikt over flotte områder. Gjennom beiting og
annen skjøtsel kan kulturlandskap holdes åpent, men mekanisk skjøtsel erstatter ikke
beitedyras funksjon med tanke på å bevare det biologiske mangfoldet. Det er en stor
utfordring for næringa å øke forståelsen for viktigheten av beiting.
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Levende landskap
TV-serien «Levende landskap» ble sendt på NRK1 våren 2012, og ble en stor suksess.
NSG støttet produksjonen av serien med 50.000 kroner, hvorav 25.000 av dem ble
bevilget av styret i NSG. De resterende 25.000 kom fra fylkeslagene i NordTrøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Oppland og Akershus, som alle gav
5.000 kroner hver i støtte. Produsentene av serien ønsker nå å produsere sesong
nummer to, som har den foreløpige tittelen «Levende Landskap II». NSG vil bevilge
inntil 100.000 kroner til serien, og oppfordret på representantskapsmøtet på
Gardermoen fylkeslaga om også å komme med støtte. Serien har en budsjettramme
på 2,5 millioner kroner. Ny sendetid, utenom familiesendetid, gir ifølge produsenten
mer frihet i utformingen av episodenes innhold. Dette kan bety at det blir mulig for
NSG å få en spissing av rovviltets innvirkning på blant annet utnyttelsen av beiteressursene våre. NSG har hatt et møte med kontaktperson Arild Strand og produsent
Nova Vision AS v/Sverre Krüger og formidlet NSGs ønsker og forslag til forbedringer
for neste sesong. NSG har bedt om at programmet tilspisses slik at det setter på dagsorden de reelle problemene rundt rovdyr- og beitedyrkonflikt og kulturlandskap og
gjengroing. NSG vil at overordnede uttalelser fra beitenæringa skal med i denne
sesongen, ikke bare intervjuer med enkeltbønder. En positiv framstilling av småfebonden er også viktig, slik at ikke beitenæringa blir framstilt som ei næring uten håp.
Sesong 1 gikk i reprise i romjula, og sesong 2 av serien er planlagt sendt våren 2014,
også denne gang på NRK1.
Møter og reisevirksomhet
Ut over dette har beite- og utmarksrådgiverne deltatt på flere møter og arrangementer. Blant annet har vi deltatt på møter om beitebruksplaner og en konferanse om
rovvilt, beitedyr og samfunn. Informasjon fra disse har vært på trykk i Sau og Geit.
I desember deltok NSG på Telespors julesamling på Fornebu. Her ble det informert
om arbeidet med Telespor gjennom 2012 og hvilke endringer som utarbeides. Blant
annet vil en forbedret webtjeneste rettet mot beitelagsledere lanseres i 2013. Kartløsningen er under forbedring, og forbedring av software vil stabilisere og sikre
driften av radiobjellene. Videre hadde Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen
innlegg om GSM-dekning i Norge. Radiobjeller sender og mottar informasjon
gjennom GSM (2G) nettet, et nettverk som er utbygd i store deler av Norge. Likevel er
det områder i landet hvor det ikke finnes GSM-dekning. Her vil det GPS-baserte
systemet «Find my Sheep» være et mulig alternativ for elektronisk overvåkning av
beitedyr.
Juridiske tjenester
Mange av sakene våre medlemmer strever med krever juridisk bistand, og vi opplever
at mange tar kontakt med våre samarbeidsadvokater for spørsmål og eventuell rettshjelp. Tilbakemeldingen fra advokatene har også vært bra.
NSG har nå avtaler om juridiske tjenester for medlemmene med tre firmaer. De to
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advokatfirmaene Kindem & Co og Blikra, Slotterøy & Fonn AS er tilgjengelig for
henvendelser fra hele landet, mens advokatfirmaet Haakstad & Co har Agderfylkene
og Telemark som dekningsområde. Ut over tjenester for enkeltmedlemmer, belyser
også disse samarbeidspartene aktuelle problemstillinger gjennom artikler i medlemsbladet. Samarbeidsadvokatene er også tilgjengelig for møter og kurs, dersom dette
skulle være ønskelig. Første halvtime med advokathjelp er gratis, og mange opplever
at sakene løser seg allerede her.
Sikkerhet og kommunikasjon – Sikringsradioen A/S
Sikringsradioen har i løpet av 2012 fått nytt varemerkenavn – nemlig SRadioen.
SRadioen er et moderne kommunikasjons- og beredskapsverktøy som er veldig
aktuelt for småfeholdere og beitebrukere. NSG har siden 1988 vært med som eierorganisasjon i Landbrukets Sikringsradio sammen med Norges Skogeierforbund,
Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. Sikringsradioens styre har i 2012 hatt
5 møter. NSGs aksjepost i Sikringsradioen A/S er på 20 %. Sikringsradioen har egen
hjemmeside: www.sikringsradioen.no.
NSG prioriterer arbeidet med sikringsradioen og ser dette som et ledd i det viktige
HMS-arbeidet i næringa. Beitenæringa er et stadig viktigere satsningsområde for
Sikringsradioen framover, og det har vært godt samarbeid med beite- og sankelag
omkring i landet i 2012.

JEG HAR GÅTT MEG BORT: Fjellområdene i Holtålen i Sør-Trøndelag er både veiløse og
uoversiktlige, og været er heller ikke alltid det beste. Spesielt under sankinga på høsten, gir sikringsradioen en trygghet man ikke hadde før. Her er nestleder i Ålen Sau og Geit og medlem i Holtålen
Sikringsradiolag, Anders Bakås, i en fiktiv «nødsituasjon». Foto: Anne-Cath. Grimstad
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Statistikk – Organisert beitebruk
Offisiell statistikk over Organisert beitebruk (OBB) utarbeides årlig av Statens Landbruksforvaltning (SLF). Tabellen under
viser fylkes- og landsoversikt for 2012. Statistikken for OBB på beitelagsnivå finner du på SLFs hjemmesider:
http://32.247.61.17/skf/orgbrapp.htm

6. Avl og semin på sau
AVLSRÅDET FOR SAU
Avlsrådet for sau hadde todagersmøter i mars og juni 2012. I tillegg ble det gjort
vedtak i to saker ved bruk av e-post. Det er protokollført 38 saker, der 4 viktige saker
er nevnt nedenfor.
Nye indeksegenskaper og ny korrigeringsmetode
Med unntak av delindeks for lammetall er alle delindekser berørt. Det har blitt ny
definisjon av avlsmålsegenskapene:
• Slaktevekt ved 154 dagers alder
• Slakteklasse ved 20 kg slaktevekt (NKS og kjøttsau) / 18 kg (spæl, sjeviot og
pelssau)
• Fettgruppe ved 20 kg slaktevekt (NKS og kjøttsau) / 18 kg (spæl, sjeviot og pelssau)
• Morsevne vår, når lammene er 42 dager gamle
• Morsevne slakt, når lammene er 154 dager gamle
Alle vekter prekorrigeres nå til en gitt alder, mens slakteklasse og fettgruppe prekorrigeres til en gitt slaktevekt. Denne omleggingen var nødvendig på grunn av plukkveiing og plukkslakting.
Kjøttsau/farlinje
Dreining av avlsarbeidet på NKS i retning av større vektlegging på søyeegenskapene
kan gjøre det mer aktuelt med en farlinje som skal brukes i slaktelamproduksjonen.
Avlsrådet vedtok å bruke inntil 200 000 kroner på et pilotprosjekt med stasjonstesting
av værlam i farlinja sommeren 2012. Prosjektet skal evalueres vinteren 2013, før det
eventuelt fortsetter neste år.
De overordnede rammer for avlsarbeidet
Avlsarbeidet på sau ble grundig drøftet i NSGs representantskapsmøte oktober 2011,
og spesielt de økonomiske rammene for avlsarbeidet. Det ble vedtatt at sentrale
spørsmål skal sendes ut på organisasjonsmessig høring før Avlsrådet tar en beslutning.
Dette gjelder blant annet
- organisering av avlsarbeidet (avlsråd, regionutvalg osv.)
- organisering av avkomsgranskingen (eierskap til værene, offisiell indeks)
- hvilke raser som skal få granskingstilskudd
Den organisasjonsmessige høringen ble sendt ut høsten 2012. Saken skal behandles på
Landsmøtet i 2013.
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KÅRING OG AVKOMSGRANSKING AV VÆRER
Kåring
I 2012 hadde antall kåringstyper økt fra 8 til 12. Vi fikk 4 nye; Rygja, Svartfjes, Grå
trøndersau og Villsau.
Det ble i 2012 stilt 9 980 værlam til kåring, og av disse ble 79 % kåra på ordinært vis,
6 % ble kåra på dispensasjon og 14 % ble vraka. Tilsvarende tall i 2011 var 9 351 stilte;
80 % kåra ordinært, 5 % kåra på dispensasjon og 15 % vraka.
Den vanlige O-kåringa er fortsatt dominerende, og 86 % av dyra ble bedømt etter
dette regelverket.
NKS er den vanligst bedømte rasen med drøye 7 300 dyr og 14 % vraka. Spæl følger
på andreplass med nesten 1 000 stilte og 20 % vraka.
Bedømte værer ved kåring fordelt på rase
Rase
Kåringstype
Bedømte
Antall
%
NKS
O-kåring
7337
100
Spæl
O-kåring
953
100
Farga spæl
Farga spæl
355
100
Pelssau
Pelssau
256
100
Sjeviot
O-kåring
217
100
Nor-X
Kjøttkåring
135
100
Gammelnorsk spæl Gmlnorsk spæl
134
100
Texel
Kjøttkåring
109
100
Blæset
Blæset
93
100
Rygja
Rygja
73
100
Svartfjes
Svartfjes
64
100
Suffolk
Suffolk
60
100
Grå trønder
Grå trønder
52
100
Charollais
Kjøttkåring
45
100
Steigar
O-kåring
34
100
Fuglestadbroket
Fuglestadbr.
26
100
Dala
O-kåring
20
100
Gammelnorsk sau Villsau
13
100
Dorset
O-kåring
2
100
Oxforddown
O-kåring
1
100
Romney
O-kåring
1
100
Landet
9980
100
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Kåra
%
85
73
67
23
91
64
73
40
61
81
56
30
50
38
79
69
85
23
0
0
0
79

Disp.
%
1
7
22
51
2
13
10
47
28
14
39
60
31
51
15
23
0
62
100
100
100
6

Vraka
%
14
20
11
26
6
23
16
13
11
5
5
10
19
11
6
8
15
15
0
0
0
14

Avkomsgransking
I sesongen 2011/2012 var det 188 avlsavdelinger i drift i væreringene fordelt på 90
væreringer. Det ble høsten 2012 utregnet offisielle indekser på 2 223 prøveværer,
fordelt på 1 798 NKS, 266 spæl, 53 sjeviot, 28 pelssau og 26 kjøttsau.
Væreringene fikk utbetalt granskingstilskudd for værer innen rasene NKS, spæl (kvit)
og sjeviot som:
• hadde tilstrekkelig antall avkom med slaktevekter
• hadde O-indeks ved innsett 2011 som var tilstrekkelig høy
• ikke hadde far på negativlista over seminværer
• ikke overskred 2/3 sønner per seminfar i ringen/avdelingen
Det ble utbetalt kr 1 600,- per prøvevær som grunntilskudd og et indekstillegg på
kr 30,- per indekspoeng over 100. Dette ga kr 2 214,- i gjennomsnittsbetaling per vær
som ble godkjent for tilskudd.
Granskingstilskudd til væreringene for NKS, spæl (kvit) og sjeviot 2008-2012
Granskingstilskudd
2008
2009
2010
2011
2012
Antall værer
- med offisiell indeks
2 155
2 163
2 257
2 174
2 114
- godkjent for tilskudd
2 056
2 081
1 915
1 943
1 830
Satser
- Grunnpris
600
1 000
1 350
1 300
1 600
- Indekstillegg
30
30
30
30
30
- Semintillegg
500
Tilskudd
- Per vær med indeks
1 517
1 659
1 755
1 866
2 003
- Per godkjent vær
1 590
1 724
2 068
2 088
2 314
- Totalt
3 268 590 3 588 560 3 961 140 4 056 470 4 233 900
Gentesting for uønskede genvarianter
Seminværkandidater testes rutinemessig for anlegg for gult fett, samt to uønskede
varianter av myostatingenet.
Dette året ble testing for myostatinmutasjoner i felt intensivert. Alle lokale prøveværer
og eliteværer av spælsau ble gentestet, mens det for NKS og kjøttsau var lokale værer
som var under mistanke på grunnlag av avstamning og indeksprofil som ble testet.
Omfanget av testingen av årgangene 2011 (utført i 2011 og 2012) og 2012, samt antall
som ble funnet som bærere, går fram av tabellen neste side.
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Rase
NKS
Kjøttsau
Spælsau

Årgang
2011
2012
2011
2012
2011
2012

Gentestede
75
75
24
15
178
389

Bærere
9
20
1
0
19
27

Andel
12 %
27 %
4%
0%
11 %
7%

På spælsau var testingen av kåralam så omfattende at ringene har kunnet sette inn
værer uten mutasjonen til gransking som prøvevær. Vi slipper derfor å bruke
granskingskapasitet på værer som i neste omgang blir slakta pga at de er bærer av
mutasjonen.
Avlsrådet vedtok også å gi en kompensasjon til væreringene for alle lam som ble testa
og funnet normale (200 kr), samt slaktetilskudd på 1000 kr for kåra lam under 1 år og
2000 kr for værer over 1 år.
Avlsstatuett 2012
Avlstatuetten for beste vær 2012 tildeles Lars Nevland, Helleland, medlem i ring 139
Dalbuen veraring, for NKS-væren 200940209 Lano.

AVLSSTATUETTVINNEREN 2012: NKS-væren 200940209 Lano. Foto: Vidar Frislie
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Utmerkelsen for beste vær innen rasen spælsau 2012 tildeles Bjørnar Heia, Grong,
medlem i ring 226 Namdal verring, for væren 200970494 Studi Rosten.
Utmerkelsen for beste vær innen rasen sjeviot 2012 tildeles Bjørn Olav og Audun
Nedrebø, Vassenden, medlem i ring 171 Jølster sjeviotring, for væren 200856276 Runar.
AVLSMESSIG FRAMGANG
Når vi regner avlsverdier (indekser) på dyra, får vi også beregnet den avlsmessige
framgangen fra årgang til årgang. Disse resultatene bruker vi til å vurdere om
avlsarbeidet har den effekten det bør ha, og om endringene i vektlegging mellom
egenskapene får den forventede effekten.
Årlig avlsmessig framgang per rase, siste år og gjennomsnittet av siste 3 år
for alle fødte lam i væreringene
Egenskap
NKS
Spæl
Sjeviot
2011200920112009201120092012
2012
2012
2012
2012
2012
Slaktevekt, kg
0,237
0,254
0,110
0,146
0,111
0,100
Slakteklasse
0,03
0,04
0,03
0,05
0,01
0,02
Fettgruppe 1)
-0,08
-0,08
-0,01
-0,04
-0,05
-0,04
Morsevne vår, kg
0,123
0,105
0,080
0,043
0,049
0,029
Morsevne slakt, kg 0,102
0,078
0,054
0,024
0,061
0,037
Lammetall, fødte
0,014
0,021
-0,004
-0,006
0,003
0,001
1) Negative tall betyr framgang for fett, dvs. mindre fett

NKS har, som forventet, den største framgangen, da NKS er den desidert største
populasjonen. For alle raser er samlet framgang av betydelig økonomisk verdi.
FORSKNING OG UTVIKLING
Genvariant med innvirkning på lammetallet
Det er funnet en genvariant som synes å ha stor effekt på lammetallet. For å få mer
kunnskap om effekten, vil vi vinteren 2013 genteste et stort antall søyer og knytte
gentestresultat til opplysninger i Sauekontrollen. Deretter skal det utredes alternative
strategier for håndtering av genvarianten framover, før beslutning tas av Avlsrådet i
juni 2013.
Forbedrede modeller for beregning av avlsverdier
Våren 2012 avsluttet vi et flere års arbeid for å finne bedre modeller i beregning av
dyrs avlsverdi. I lang tid har vi brukt en metode der dataprogrammet selv regner ut
korrigeringen av vekter for dyrets alder. Ved plukkveiing/plukkslakting fungerer ikke
denne metoden så godt. Vi har nå valgt å prekorrigere observerte vekter til en fast
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LAMMETALLSFORSKNING: Regionkonsulent saueavl vest, Kjell Steinar Løland og avlsforsker
Inger Anne Boman sorterer blodprøver fra søyer i Rogaland med høyt lammetall.
Foto: Anne-Cath. Grimstad.

alder (vårvekt – 42 dager, høstvekt – 140 dager, slaktevekt – 154 dager). Korrigeringen
per dag tar utgangspunkt i den tilveksten dyret faktisk har hatt fram til veiing, og ikke
en standard tilvekst per dag.
Slakteklasse og fettgruppe er mer påvirket av dyrets faktiske slaktevekt enn alder ved
slakting. Kjøtt og fett prekorrigeres derfor nå til en fast slaktevekt (20 kg for NKS og
kjøttsau, 18 kg for spæl, sjeviot og pelssau).
Forbedringene i beregningsmodellene har gjort at vi nå inkluderer slaktede lam helt
fram til 210 dagers alder ved slakting, og vi tar med lam som slaktes i hele november. På
denne måten vil nå værens slaktegruppe være mer representativ for hele avkomsgruppa.
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Holdbarhet
I samarbeid med danske forskere har det blitt gjennomført en såkalt «levetidsanalyse»
for dattergrupper av værer i ring. Egenskapene «Død hjemme» og «Død på sommerbeite» viser høyere arvelig variasjon enn i tidligere analyser med andre metoder. Egenskapen «Død på slakteri» viser ingen arvelig variasjon. Den genetiske korrelasjonen
(sammenhengen) mellom egenskapene «Død hjemme» og «Død på sommerbeite» er
nær null. Det ser derfor ut til å være forskjellige gener som styrer de to egenskapene.
Avlsrådet ønsker at administrasjonen prioriterer arbeidet med holdbarhet framover,
med mål om å ta det inn i det praktiske avlsarbeidet fra sesongen 2013/14.
SEMIN
Seminværene 2012
Vi hadde til sammen 76 værer på seminstasjonene i 2012. Av disse var 68 nye av året,
mot 62 nye i 2011.
Værene på Staur og Særheim 2012
Staur
Rase
Nye
Totalt
Norsk kvit sau
14
22
Spælsau
5
5
Sjeviot
2
2
Norsk pelssau
3
3
NOR-X/Texel
1
1
Suffolk
1
1
Dala
Rygja
Steigar
Blæset sau
Fulgestabrokete sau
Grå trøndersau
Farga spælsau
Gmlnorsk spælsau
3
3
Gmlnorsk sau (Villsau)
2
2
Dorset
Charollais
1
1
Svartfjes
Sum
32
40

Særheim
Nye
Totalt
9
9
2
2
1
1
11

11

1
1

1
1

1
1

1
1

2

2

1
3
3
36

1
3
3
36

Sum
Nye
23
7
3
3
12
1
1
1
0
1
1
0
2
3
2
1
4
3
68

Totalt
31
7
3
3
12
1
1
1
0
1
1
0
2
3
2
1
4
3
76
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PÅ SÆRHEIM: NKS-væren Gard Hove var en av de nye som stod på seminstasjonen på Særheim
høsten 2012. Her vises væren fram av fjøsmester Stein Haugland. Foto: Anne-Cath. Grimstad.

Antall nye NKS-værer og spælværer er bare delvis bestemt av behovet i sædproduksjonen. Et bredt tilbud er også viktig for å hindre for sterk innavlsoppbygging. Dette
gjelder spesielt for spælsauen. Genressurssenteret gir et betydelig økonomisk bidrag til
inntaket av bevaringsverdige raser, slik at vi kan gi et godt tilbud også her, selv om
salget er lite.
Sædsalget
Sædsalget ble vel 33 100 doser, en økning på 3,3 % fra året før. Fersksæden sto for
11 % av totalsalget.
Sædsalget 2012, totalt og per stasjon og sædtype
Stasjon
Type sæd
Sæddoser
Særheim
Fersk
2 336
Frossen
11 269
Sum
13 605
Staur
Fersk
1 268
Frossen
18 237
Sum
19 505
Begge
Fersk
3 604
Frossen
29 506
Totalt
33 110
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Sædsalget 2012 fordelt på rase
Rase
Doser
NKS
24 129
Spæl-kvit
3 263
Nor-X
1 088
Spæl-farga
848
Pelssau
718
Blæset sau
596
Suffolk
357
Gammelnorsk spælsau
310
Charollais
279
Svartfjes
274
Sjeviot
273
Texel
209
Rygja
187
Villsau (Gmlnorsk sau)
182
Fuglestadbroket
140
Dala-reinrasa
72
Steigar
61
Grå Trøndersau
60
Dorset
34
Romney
17
Oxford Down
13
Sum
33 110

Andel
72,9 %
9,9 %
3,3 %
2,6 %
2,2 %
1,8 %
1,1 %
0,9 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
0,6 %
0,6 %
0,5 %
0,4 %
0,2 %
0,2 %
0,2 %
0,1 %
0,1 %
0,0 %
100,0 %

NKS stod for 73 % av salget og kvit spæl for 10 %. Resten er fordelt på 19 forskjellige
raser/typer.
Det store salget av Nor-X-sæd i år skyldes forsøket med «Kjøttsau» på Særheim, der
748 doser ble brukt slik at vi får avkomsgranska de 13 værene som inngår i forsøket.
Distribusjon
Vi sendte ut 891 frossensæddunker fra Staur, en økning på 10 %. Det gikk 454
fersksædpakker fra Særheim og 230 fersksædpakker fra Staur.
Tilslaget (ikke-omløp)
Vi har de siste tre årene lagt om statistikken slik at data fra Sauekontrollen skal gi oss
resultatene fra Sauekontrollens medlemmer. LedSau-brukere som ikke er medlem av
Sauekontrollen kan rapportere til oss på fil, og de resterende kan rapportere inn på
web’n eller sende oss en papirrapport. Vi har så langt fått resultatet fra nesten 16 000
inseminasjoner, litt under halvparten av solgte doser.
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Sauekontrollen som kilde for tilslaget i semin har to minus-sider:
- mange rapportererer ikke paring/semin i Sauekontrollen
- etterslep fra omløpet skjer til det rapporteres inn i Sauekontrollen
Når årsmeldingen går i trykken, er det for tidlig å si noe sikkert om årets resultat.
Men det ser lovende ut, og vi tror tilslaget med frossensæd skal havne på over 70 %,
litt bedre enn i fjor. Forskjellen mellom fersksæd og frossensæd er fortsatt liten,
2-3 %-poeng.
Eierinseminører
I 2010 utdannet vi 5 praktiserende veterinærer med stor interesse for sau til å holde
eierinseminasjonskursene, og disse har holdt kursene våre også i 2012.
Vi gjennomførte 18 seminkurs med 182 nye deltakere og 26 som repeterte etter å ha
gått kurs tidligere år.
KOSTNADER I AVL OG SEMIN
Avl og semin på sau er finansiert med tilskudd fra LMD og Omsetningsrådet, og
egenandeler fra saueholderne. Egenandelene kommer i hovedsak fra seminsalget,
samt kåringsavgift innkrevd for noen av fylkene.
Samlede kostnader med avl og semin på sau er 14,35 mill kroner.
Tabellen nedenfor viser hvordan kostnadene fordeler seg på de ulike avlstiltakene.
Avlstiltak
Kostnad (kr)
Avlsrådet
125 806
Saueavl sentralt
2 990 834 1)
Regionene
1 979 292
Tilskudd væreringene
4 414 670
Tilskudd raselagene
71 000
Semin på sau
4 767 739 2)
SUM
14 349 341
1) Avlsavdelingen har hatt ca 1 årsverk i permisjon
2) Varelageret har blitt skrevet opp med 502.000 kr, så årets kostnader er egentlig 502.000 kr høyere.

7. Avl og semin på geit
Fagrådet for geit
Fagrådet for geit har hatt ett fysisk møte og ett telefonmøte i 2012. Det ble behandlet
32 protokollførte saker.
Den viktigste avlssaken var vektleggingen av den enkelte egenskapen i avlsmålet i den
samlede avlsverdien. Tabellen nedenfor viser endringer som vil bli gjennomført fra
første indeksberegning i 2013.
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Egenskap
Melkemengde, kg/dag
Fett- %
Protein- %
Laktose- %
Frie fettsyrer (log)
Celletall (log)
Jureksteriør, poeng
Utmelkingshastighet, poeng

Tidligere vektlegging
20
10
10
10
-5
-1
5
10

Ny vektlegging
20
15
10
5
-5
-2
7
5

Kåring 2012
Det ble stilt 448 bukkekje til kåring, med følgende resultat:
• Kåra:
327
(73 %)
• Kåra på disp:
42
( 9 %)
• Vraka:
79
(18 %)
De vanligste dispensasjonsårsakene var lav tilvekst, lav avlsverdi og ukjent kaseingenstatus. De vanligste vrakingsårsakene var mors jurpoeng og avlsverdi, med
henholdsvis 47 % og 20 %.
Genotyping av bukker for kaseingenstatus
Også i 2012 har alle medlemmer i Geitkontrollen fått tilbud om å genotypeteste
bukker. Omkring 135 geiteprodusenter gentestet til sammen 1078 bukkekje. Av totalt
369 kåra bukkekje hadde 364 kjent kaseingenstatus, dvs. 99 % av alle kåra bukker.
Disse fordelte seg som følger:
• Ikke-null * Ikke-null (5):
69 %
• Ikke- null * Null (2):
31 %
• Null * Null (0):
0%
Kaseingenstatusen i populasjonen blir stadig bedre. Utgangspunktet var en
genfrekvens på 20 % Ikke-null og 80 % Null for seks år siden. Nå er genfrekvensen
85 % Ikke-null og 15 % Null blant de kåra bukkene.
Indeksberegninger 2012
Det ble beregnet indekser 12 ganger i 2012. Indekser på bukker med offisiell indeks,
samt uoffisielle indekser på kåra bukker blir offentliggjort på NSGs internettsider
etter hver beregning. Indeksene på geiter og kje blir oppdatert på besetningenes egne
NSG-nettsider og oppdatert i Geitkontrollen.
Avlsbesetninger og bukkeringer
Ved utgangen av 2012 har alle bukkeringene, med unntak av Beiarn bukkering,
innstilt drifta. Dette har først og fremst sammenheng med deltagelse i sykdoms45

sanering og utmelding av ringen. Det vil da være 54 registrerte avlsbesetninger ved
inngangen til 2013, der 8 besetninger deltar i bukkering og 46 enkeltmedlemmer
gransker bukker i egen besetning. Det var 4 nye besetninger som meldte seg som
avlsbesetning i 2012, men dette er langt fra nok til å kompensere for bortfallet av
medlemmer i de 7 bukkeringene som har lagt ned i løpet av året.
Avlsmessig framgang
Figuren viser hvordan samlet avlsverdi stiger fra årgang til årgang for geiter født i
årgangene 2000 til 2012. Vi ser at vi nå har god avlsmessig framgang, ca 2,5 indekspoeng i året i samlet avlsverdi i avlsbesetningene.

Det er to tiltak som er svært viktige for framgangen vi nå har:
• Utstrakt bruk av semin i avlsarbeidet i avlsbesetningene
• Genotyping for kaseingenvariant av bukkekje som skal bli nye avlsbukker,
kombinert med sterk seleksjon mot null-variantene
Tilskudd til bukkeringene og avlsbesetningene
2012 er første året der avlsbesetninger som gransker i egen flokk er berettiget
granskingstilskudd. Tilskudd utbetales på grunnlag av antall avkomsgranska bukker
som er i live når de får sin første indeks. I tillegg til grunnprisen ble det utbetalt et
dattergruppetillegg og et indekspoengtillegg. Satsene går frem av tabellen på neste
side.
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Element i tilskuddet
Grunnpris
Dattergruppetillegg per datter
Indekstillegg per poeng over 110

Satser i 2012
Kr 2 200,- (min. 5/8 døtre)
Kr 100,- (6.- 10./9.-13. datter)
Kr 50,-

I 2012 ble det utbetalt tilskudd til bukker som var kåra i 2009. Det ble til sammen
utbetalt kr 248.900,- i granskingstilskudd fordelt på 83 bukker. Dette tilsvarer
kr 2. 999,- i gjennomsnitt per bukk.
Avlsstatuetten for beste bukk i 2012
Etter anbefaling fra Fagrådet for geit vedtok styret i NSG å tildele avlsstatuetten for
beste bukk i 2012 til Anna O. og Hallvard Veen for bukken 2009375 Godgutten.
Bukken hadde en avlsindeks på 154 og ble granska i Veens egen besetning. Den døde
dessverre ved et uhell før den kunne tas inn til semin.
Seminbukkene
Det ble tatt inn 8 avkomsgranska bukker og 6 ungbukker av norsk melkegeit på
Hjermstad seminstasjon i 2012. To av de avkomsgranska bukkene ble tatt inn ved et
ekstra inntak på høsten. Av de 6 ungbukkene var 4 bukker halvkrysninger etter fransk
alpin. Alle ungbukkene som ble tatt inn til semin hadde genstatus Ikke-null * Ikkenull (5), mens de avkomsgranska bukkene enten hadde genstatus Ikke-null * Ikkenull (5) eller Ikke-null * Null (2). Bukkene ble holdt adskilt i to avdelinger, avhengig
av helsestatus i forhold til «Friskere geiter».
Det ble også tatt inn en boerbukk, en mohairbukk og to kasjmirbukker.
Innsatte avkomsgranska bukker 2012 (avlsverdi og solgte doser per 10.12.11)
Avls- Solgte
Kåringsnr. Navn
Far
Sanert Kaseinstatus
verdi doser
2010138
Steinar
2002855 Fawaz
Nei
Ikke-null*Ikke-null 141 164
2009344
Adam
2004623 Alex
Ja
Ikke-null*Ikke-null 124 76
2010317
Heggero- 2009239 Baldrian Ja
Ikke-null*Ikke-null 125 209
Svarten
2010365
Tøffen
2009220 Blåsar
Ja
Ikke-null*Ikke-null 143 193
2010422
Askeprins 2007701 Arne
Ja
Ikke-null*Null
137 39
2010435
Øystein 2009377 Blåmann Ja
Ikke-null*Ikke-null 138 100
2010166
Emil
2009175
Ja
Ikke-null*Ikke-null 135 ˗
2010169
Ludvik
2009175
Ja
Ikke-null*Ikke-null 129 ˗
Sædsalget
Det var 88 geiteholdere som kjøpte sæd i 2012. Totalt salg ble 2144 doser, en nedgang
på 9,4 % fra året før. Fordeling på rase, type bukk og saneringsstatus går fram av
tabellen neste side.
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2011
Rase
Norsk
melkegeit
Norsk
melkegeit*
fransk alpin
Fransk alpin

Sum melkegeit
Kasjmirgeit
Mohairgeit
Boergeit
Kystgeit
Alle

Ikke
sanert
Ungbukk
382
Avkomsgranska
597
Ungbukk
Avkomsgranska
315
Ungbukk
Avkomsgranska
192
1486
7
7
30

2012

Type

1530

Ikke
sanert
63

Sanert
500

Sum
882

331

928
0

445

315
0

179

192
2317
7
12
30
0
2366

110
797
5

831
5

836

Sanert
212

Sum
275

720
318

1165
318
179
0

22

1250
5
12
53

824

1320

110
2047
10
12
75
0
2144

Tilslaget i semin
I mange tilfeller er det kun den insemineringa og paringa som gir drektighet som blir
innrapportert i Geitkontrollen. De tre siste årene har vi derfor valgt å sende ut
rapporteringsskjema sammen med sæddunken for å få et mer riktig tall på tilslaget i
semin.
Omkring halvparten av de som
kjøpte sæd har rapportert inn
seminresultatet, og i 2012 var tilslaget (ikke-omløp) for disse 60 %.
Eierinseminører
Det ble gjennomført 6 lokale kurs
i eierinseminering på geit. i 2012.
Vi tilbød repetisjonskurs for tidligere utdannede inseminører,
men nye kursdeltakere kunne
også delta og få godkjent kurs. Til
sammen 60 geiteholdere deltok på
kursene, der 35 av dem gjennomførte kurs for første gang og nå er
eierinseminører i egen flokk. Det
er nå 350 geiteholdere som har
tillatelse til å inseminere selv her i
landet.
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EIERINSEMINØR: Alf Grønstad i Etne har vært eierinseminør på geit siden 2007, og har oppnådd svært gode
resultater. Han tror at mye av årsaken til den høye tilslagsprosenten ligger i nøyaktigheten, både ved påvisningen av
ståbrunsten og i forbindelse med tiningen av de frosne
sædstråene. Foto: Anne-Cath. Grimstad.

Bærekraftig avlsarbeid
Figuren nedenfor viser endringen i innavlsgrad fra årgang til årgang i geitekontrollen i
årene 2000-2012. Vi ser at økningen holder seg godt innenfor den anbefalte grensen
på 1 % per generasjon.

Fra 2011 til 2012 var det ingen innavlsøkning. Den mest nærliggende forklaringen er
at avkommene etter importsæden av fransk alpin nå begynner å gjøre seg gjeldende i
populasjonen. Dette drar innavlsoppbyggingen nedover i forhold til hva vi ville hatt
hvis vi bare hadde satset på norsk avlsmateriale i en periode med sterk seleksjon for
de gunstige kaseingenvariantene.
Vellykket avlskonferanse på geit
NSG arrangerte avlskonferanse på Gardermoen 1. – 2. november 2012 med omkring
70 deltakere. Disse var hovedsakelig medlemmer i bukkeringer og avlsbesetninger,
TINE-rådgivere og ansatte fra avlsavdelingen i NSG. Programmet var fullpakket og
inneholdt faglige temaer og utfordringer, mer praktiske temaer knyttet opp mot
praktisk avlsarbeid, samt siste nytt innen avlsforskning på geit. Fagprogrammet var
delt inn i fire hovedbolker; skap avlsframgang, spre avlsframgang, avlsverdivurdering og avlstiltak. Under festmiddagen torsdag, ble avlsstatuetten for beste
bukk i 2011 overrakt Einar Arne Stennes for bukken 2008582 Ludvik. Oppsummert
var det en engasjert forsamling som bidro til en vellykket avlskonferanse, både
sosialt og faglig.
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AVLSSTATUETTEN: Einar Arne Stennes ble tildelt avlsstatuetten for beste avlsbukk i 2011 av leder
i Fagrådet for geit, Magnhild Nymo, og rådgiver geit, Ingrid R. Østensen. Foto: Lars Erik Wallin

Forskning og utvikling
Genetiske bånd
Genetiske bånd mellom to besetninger oppstår når dyr i de to besetningene er i slekt.
Har vi gode genetiske bånd mellom avlsbesetningene, kan vi med god sikkerhet
sammenlikne de beregnede avlsverdiene mellom dyr i forskjellige besetninger.
Analysen av genetiske bånd mellom avlsbesetningene viser oss at de genetiske
båndene er svakere enn ønskelig. Dette gir en redusert sikkerhet ved valg av bukker til
semin. Økt bruk av semin er det eneste aktuelle tiltaket for å bedre de genetiske
båndene.
Beregning av genetiske parametre
De genetiske parametrene (arvbarheter og genetiske korrelasjoner) vi bruker i avlsverdiberegningene, ble estimert på nytt i 2012. Det ga bare små endringer i forhold til
parametrene som er i bruk. De nye parametrene tas i bruk fra første indekskjøring i
januar 2013.
Kostnader i avl og semin 2012
Avl og semin på geit er finansiert med tilskudd fra LMD, Omsetningsrådet og egenandeler fra geiteholderne.Samlede kostnader med avl og semin på geit er 3.639 000
kroner. Tabellen neste side viser hvordan kostnadene fordeler seg på de ulike
avlstiltakene.

50

Avlstiltak
Kostnad (kr)
Fagrådet
58 435
Geitavl sentralt
1 231 932
Kåring
73 169
Tilskudd avlsbesetningene
248 900
Tilskudd småraselagene
7 800
Felttiltak/kaseingentest
341 240
Semin geit
1 675 020
Sum
3 639 496

8. Dyrevelferd
Friskere geiter
Samarbeidsrådet til Helsetjenesten for Geit leverte i januar 2010 en statusrapport og
tanker for videreføring av saneringsarbeidet med de kroniske smittsomme sjukdommene CAE, byllesjuke og paratuberkulose i norsk geitehold, i regi av smittesaneringsprosjektet Friskere geiter. Både TINE SA, Nortura og LMD/Mattilsynet har nå innført
restriksjoner/konsekvenser for besetninger som ikke har inngått kontrakt, og det er
kun noen få geitmelksprodusenter igjen i Norge som ikke har sanert eller tegnet
kontrakt om å gjennomføre sanering. Det vil være av stor betydningen for gjennomføringen av saneringen at alle geitmelksprodusenter som har tegnet kontrakt får
mulighet til å starte med saneringen innen 2013.
Inkludert tidligere budsjettmessig etterslep forutsatte dette imidlertid overføringer
via jordbruksavtalen på til sammen kr 32 181 260,- i 2013, noe som ikke skjedde.
NSG har vært i flere forhandlingsmøter, men sluttfinansieringen av prosjektet er, i
skrivende stund, ennå ikke i orden.

9. Gjeterhund
Gjeterhundrådet
Gjeterhundrådet har i 2012 hatt ett fysisk møte og tre telefonmøter. Det er blitt
behandlet 43 saker. Gjeterhundrådet har bestått av Atle Arnesen (leder), Oddbjørn
Kaasa og Håkon Skjærvold. Anne Kari Veiklenget har vært første vara og møtt fast på
alle møter. Stig-Runar Størdal fungerte som gjeterhundrådets sekretær fram til 1.
november 2012, da Cathinka Kjelstrup tok over sekretærjobben.
I 2012 har også mye fokus vært rettet mot registreringssaken, der Gjeterhundrådet har
jobbet for at kun valper etter foreldre med godkjent gjeterhundprøve skal kunne
registreres. Etter mye diskusjon, både i Gjeterhundrådet og i NSGs styre, ble en avtale
med Norsk Kennel Klub anbefalt. Denne riktignok uten at registreringskravet er på
plass. Andre viktige saker som Gjeterhundrådet har arbeidet med er instruktørutdanning, opplæring av dommere og oppfølging av NM-arrangører m.m.
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For å ta seg av spesielle saker har Gjeterhundrådet flere underutvalg. Avlsutvalget skal
diskutere avl og avlskriterier for gjeterhundrasene, og innstille i slike saker til Gjeterhundrådet. Organisasjonsutvalget la fram resultatet av sitt arbeid i 2012. Det avsluttet
dermed sitt arbeid, og ble så lagt ned. Prøvenemnda er det underutvalget som har
eksistert lengst. Nemnda arbeider med gjeterhundprøver, og fungerer også som
ansvarlig for Norgesserieprøvene.
Gjeterhundkurs og -prøver
Kurs, både for den vanlige sauebonde og andre målgrupper, er det fylkesnemndene/laga og lokallaga som arrangerer. Det er i enkelte områder stor aktivitet, til glede for
de som ønsker å gjøre mest mulig ut av hunden sin. Det samme kan sies om gjeterhundprøver. Aktiviteten er varierende rundt om i landet.
Antall gjeterhundprøver og deltakelse på disse, har vært slik de siste åra:
Årstall

Prøver

Starter

2000
2008
2009
2010
2011
2012

184
224
241
249
263
253

2426
3429
3828
3899
3774
3742

Hunder Over 49p Over 0 p

586
672
677
751
753
771

1805
2308
2658
2642
2632
2673

2105
2631
2939
3074
2960
2955

Med 0 p

St/delt

Hu/Delt

St/Hund

Eiere

321
798
889
825
814
787

5.8
8.0
10.3
9.9
9.8
9.0

1.4
1.6
1.8
1.9
2.0
1.9

4.1
5.1
5.7
5.2
5.0
4.9

417
426
372
393
386
416

Fram til 1.1.2009 krevdes 50 poeng for å få en prøve godkjent.Da ble kravet hevet til
60 poeng. Dette er ikke mulig å hente ut av statistikken.
NM i Hedmark
Torbjørn Jaran Knive og hunden Maico fra Buskerud ble nok en gang norgesmestre
da NM i bruk av gjeterhund ble arrangert i Alvdal 12. – 14. oktober 2012. Knive tok
også sølvmedaljen med hunden Bea, mens Jo Agnar Hansen og Sisko fra arrangørbygda kom på bronseplass.
Den beste prestasjonen og den høyeste poengsummen var det likevel Alvdals egen
Karin Mattsson og hunden Trim som sørget for. Etter en jevn og fin finaleøvelse vant
hun konkurransen hele 17 poeng foran Knive, og på seks minutter bedre tid. 25åringen er imidlertid svensk statsborger, og kunne derfor ikke få tittelen
Norgesmester.
Heder til ildsjel
Under NM-arrangementets festmiddag i Alvdal samfunnshus ble en av landets mest
erfarne gjeterhundførere, kursleder og inspirator, Liv Oddny Hauen Hindenes, tildelt
NSGs diplom for sin store og langvarige innsats for norsk gjeterhundarbeid. Den
opprinnelige alvdølen er nå bosatt i Ostereide i Hordaland.
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TIENDE NM-GULL: Torbjørn Jaran Knive og Maico ble i 2012 norgesmestre for andre gang.
Ekvipasjen vant nemlig også NM i Bø i 2010. For føreren, derimot, var mesterskapstittelen i 2012
det 10. i rekken. Foto: Anne-Cath. Grimstad

Norgesserien
Norgesserien 2012 ble arrangert på samme måte som i 2011. Det vil si tre parallelle
prøver, tre forskjellige steder, med finale for de 35 beste til slutt. Finalen gikk på
Hadeland. Suverén vinner ble Torbjørn Jaran Knive med hunden Bea.
Internasjonale prøver
Den 16. september 2012 var det klart for Nordisk mesterskap. Norge stilte mannsterke
med 15 deltakere. Vi gjorde det godt, og hadde hele 7 deltakere med til finalen.
Norge hentet hjem plassen for beste lag sammenlagt, og hadde også top 3 på pallen.
1. Sisko - Jo Agnar Hansen
2. Tika - Jo Agnar Hansen
3. Maico - Torbjørn Jaran Knive
Norge hadde 8 deltakere med til CSC (Europamesterskapet), som i år gikk i
Nederland. Laget gjorde det meget godt også her, og fikk 3 hunder med til finalen.
Young Handler’ne var også med, og de gjorde en god figur på internasjonalt nivå.
1. T. Jaran Knive - Maico
2. Serge van der Zweep - Eve
3. Jo Agnar Hansen - Sisko
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LANDSLAGET I 2012: Foran f.v.: Espen Frøvik (Young Handler), Karin Mattsson, Jane Espevold
og Monica Tegler. Bak.f.v.: Sander Hindenes, Jan Briskeby (med to hunder), Erlend Kvinnesland,
Jo Agnar Hansen (med to hunder), Svein Hestnes, Torbjørn Jaran Knive (med to hunder) og
Sverre Kvinnesland (Young Handler). Foto: Sara Nilsen

10. Ull, saueklipping og ullhåndtering
Arbeidet med fagområdet ull er delt i NSG. I tillegg til arbeidet i Ull- og klipperådet,
inngår ull i avlsarbeidet. NSG har også samarbeidsavtaler med Norilia og Fatland ull
om innsamlingsgodtgjørelse til lokallag.
Ull- og klipperådet
Ull- og klipperådet er et rådgivende organ for styret i Norsk Sau og Geit, som skal
legge til rette for at kurs om ull, saueklipping og ullhåndtering tilbys i hele landet. Det
gjøres både gjennom opplæring av et fast korps med dyktige og engasjerte klippeinstruktører, og ved tildeling av tilskudd til kursvirksomhet. NSG søker Statens
Landbruksforvaltning om tilskudd til dette. I 2012 fikk imidlertid NSG avslag på sin
søknad om tilskudd til klippekurs. Avslaget kom etter at kurssesongen var godt i gang,
men de fleste kursene ble likevel gjennomført som planlagt ved at NSG tok
kostnadene for dette året. Uten offentlig støtte vil det i framtiden bli vanskelig å
fortsette klipperutdanningen på et fornuftig vis. NSG vil derfor jobbe politisk for å få
tilbake en ordning med offentlig støtte. Rådet skal også arbeide for at Norge har et
eget miljø for saueklippere og ullhåndterere, gjennom blant annet å sørge for at det
arrangeres NM hvert år. Ull- og klipperådet har tre medlemmer: en fra NSG, en fra
Norske Saueklipperes Forening og en fra Fagtjenesten for Ull, Animalia.
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Klippekurs
I 2012 ble det arrangert 11 klippekurs med til sammen 78 deltagere. Det er en
nedgang fra fjoråret, da det ble arrangert 14 kurs med 95 deltagere. De fleste kursene
var nybegynner (A) eller kombinasjonskurs for både nybegynnere og viderekomne
(B). 3 kurs ble avlyst.
Kursarrangører har vært lokallag av NSG, fylkeslag av NSG, ett ressurssenter og ett
kompetansesenter. Evalueringsskjemaene fra deltagerne viser tydelig at kursene er
meget bra.
Fylke
Kurssted
Møre og Romsdal Surnadal

Nivå
A/B

Instruktør
Arrangør
Bjørnar/Per/Sindre Surnadal Sau og Geit

Delt.
12

Oppland
Oslo
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Telemark
Østfold
Østfold
7 fylker

A/B
A
A
A
A
A/B
A
A/B
A
A

Bjørnar/Sindre
Caroline
Bjørnar/Per
Tor-Arne
Caroline
Per
Tor-Arne/Randi
Sven/Gunnar
Caroline
Caroline

8
7
6
4
7
6
9
8
5
6
78 delt.

Fåvang
Gardermoen
Nordfjordeid
Husbysjøen
Øfsti
Skjetlein
Kvål
Snarteland
Råde
Råde
11 kurs

SEIERSKLEM: Inge Morten Trondstad fra Etne
i Hordaland ble norgesmester i saueklipping
for andre gang. Her gratuleres han av datteren
Eli (6) etter premieutdelingen.
Foto: Anne-Cath. Grimstad

Ringebu og Fåvang Sau og Geit
Natur VGS
Eid Sau og Geit
Rissa Sau og Geit
Skjetlein ressurssenter
Skjetlein grønt kompetansesent.
Øya VGS
Telemark Sau og Geit
Tomb VGS
NSG

NY NM-SEIER: Stina Fosen, tidligere Bakkedal, fra Rogaland sorterte seg fram til en knepen
NM-seier foran Gerhard Haakul, samme fylke.
Det samme gjorde hun under NM i Åndalsnes i
2010. Foto: Anne-Cath. Grimstad
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NM i saueklipping og ullhåndtering
NM 2012 ble arrangert i Sør-Trøndelag, der Oppdal Sau og Geit sto som arrangør.
Det ble lagt til den årlige Fjell- og Fårikålfestivalen i bygda, og ble et vellykket
arrangement for både utøvere og publikum. Totalt stilte det opp 40 deltakere,
inkludert både klippere og ullhåndterere.
Inge Morten Tronstad vant NM-klassen for saueklippere, og tok sin andre norgesmestertittel foran Ola Skreen fra arrangørbygda.
Juniorklassen ble vunnet av Pearse Bredin, mellomklassen av Magnus Heian og i åpen
internasjonal klasse var det Hamis Mitchell fra Skottland som vant.
I ullhåndteringskonkurransen vant Stina Fosen tett foran Gerhard Håkull.

11. Genressurser
Samarbeid mellom Norsk Sau og Geit og raselag
Norsk Sau og Geit har de siste årene hatt en god dialog med de ulike raselagene for
sau og geit. Målet er en felles innsats for småfeholdet i Norge. I perioden 2007 - 2012
er det inngått samarbeidsavtaler med 12 raselag. Lag med samarbeidsavtale får
kr 100,- pr. medlem som også er medlem i NSG. Pr. 31.12.2012 hadde samtlige lag
rapportert medlemsoversikt, og på grunnlag av dette ble det beregnet tilskudd til
lagene på til sammen kr 78.800,-.
Samarbeidet med raselagene er svært viktig, og blir prioritert av NSG.
Følgende småraselag har nå samarbeidsavtale med NSG:
• Landslaget for gammel norsk sau
• Norsk Pelssaulag
• Landslaget for gammelnorsk spælsau
• Fugelstadbrogete og Blæselaget
• Norsk suffolklag
• Svartfjeslaget
• Raselaget for Grå Trøndersau
• Norsk Villsaulag
• Interesselaget for farga spælsau
• NorBoer - Avlslag for Boergeit
• Norsk Kashmirlag
• Norsk Mohairlag
Forutsetninger for å tegne samarbeidsavtale er:
1. Rasen er godkjent av NSG.
2. Laget har minst 5 medlemmer og minst 100 aktive stambokførte hunndyr i rasen.
3. Minst 80 % av medlemmene i laget er medlem i NSG. Dette er ikke medregnet
støttemedlemmer som ikke har sau/geit.
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BOERGEIT: Det har vært økende interesse for Boergeit de siste årene, og NSG har nå samarbeidsavtale med NorBoer - Avlslag for Boergeit. Foto: Anne-Cath. Grimstad

NSGs bidrag til raselag med samarbeidsavtale:
• Faglig og praktisk støtte til lagets arbeid innenfor NSGs arbeids- og oppgavefelt.
• Beitespørsmål.
• Sauekontrollen.
• Paringsveiledning / innavlskontroll.
• Kåringsregler.
• Informasjonstilgang på web-sider og i bladet Sau og Geit.
• Invitasjon til faglige samlinger til selvkost.
• Semin (NSG tar den økonomiske risikoen)
• En vær/bukk på stasjon annet hvert år (forutsetter salg av 200 doser).
• Hjelp i forbindelse med import av sæd.
• Økonomisk støtte til lagets arbeid.
• Avtale må være inngått før 1. oktober for å få støtte det året avtalen trer i kraft.
• NSG vedtar årlig totalt støttebeløp. Utbetaling i desember hvert år.
Det har vist seg at de fleste lagene har vanskeligheter med å oppnå kravet om 80 %
felles medlemmer. Økonomisk tilskudd til lagene ble satt til kr 100,- pr. medlem som
også er personlig medlem (hoved-, husstands- eller støttemedlem) i NSG. I 2012
hadde lagene til sammen 1.440 medlemmer, hvorav 788 (54,7 %) var medlem i NSG.
Det bør absolutt være potensial for en økning av andelen fellesmedlemmer.
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Genressursutvalget for husdyr
Genressursutvalget for husdyr, oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, er et
rådgivende organ for Norsk genressurssenter i forhold til gjennomføring av Nasjonalt
program for bevaring og bærekraftig forvaltning av husdyrgenetiske ressurser.
Utvalget ble første gang opprettet i 1986 i regi av stiftelsen Norsk landbruksmuseum,
etter oppdrag fra Landbruksdepartementet. Ansvaret for Genressursutvalget for
husdyr ble i 2006 overført til Norsk Genressurssenter. Landbruks- og matdepartementet oppnevnte i 2011 et nytt Genressursutvalget for husdyr.
Utvalget har for perioden 2011 – 2014 følgende sammensetning:
Medlemmer:
• Odd Vangen, UMB (leder)
• Lars Erik Wallin, Norsk Sau og Geit
• Ingrid Olesen, NOFIMA/UMB
• Ragnhild Hoel, Riksantikvaren
• Bjarne Holm, Norsvin
• Tone Kjeang, Mattilsynet
• Hilde Buer, gårdbruker, Florø
• Amund Wormstrand, gårdbruker, Brandval
• Katrine Andersen Nesse, Statens landbruksforvaltning
• Bjørn Dahle, Norges Birøkterlag
Observatør:
• Elisabeth Koren, Landbruks- og matdepartementet
Nina Hovden Sæther ved Norsk Genressurssenter er sekretær for utvalget.
Utvalget har særlig ansvar for å:
1. Utarbeide og følge opp Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av
husdyrgenetiske ressurser i Norge 2011-2014.
2. Koordinere arbeidet med bevaring av nasjonale husdyrgenetiske ressurser,
herunder overvåking og rådgiving for bevaring, bærekraftig bruk og forvaltning av
små populasjoner.
3. Initiere nye aktiviteter i arbeidet med bevaring og bruk av husdyrgenetiske
ressurser.
4. Utvikle samarbeid mot miljøer med tilknytning til husdyrgenetiske ressurser.
5. Sikre kunnskaps- og kompetanseoppbygging, blant annet gjennom målrettet og
effektiv formidling av informasjon om husdyrgenetiske ressurser.
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III SENTRALADMINISTRASJONEN
Norsk Sau og Geit
Moervn. 2A, 1430 ÅS
Postboks 104, 1431 ÅS
Telefon: 95 09 60 60
E-post: nsg@nsg.no
Ansatte ved kontoret i 2012
Lars Erik Wallin, generalsekretær
Siv Bøifot, kontorsjef
Arne Flatebø, redaktør/seniorrådgiver
Mona Skjønhaug, kontorfullmektig
Anne-Cath. Grimstad, kommunikasjonsjonsrådgiver
Even Olsen, organisasjonssekretær
Kari Anne Wilberg, utmarks- og beiterådgiver (permisjon fra 01.10)
Karoline Salmila, utmarks- og beiterådgiver (fra 06.08)
Therese Jeanette Mosti, utmarks- og beiterådgiver (vikar fra 01.09)
Cathinka Kjelstrup, rådgiver gjeterhund – 25 % (fra 06.11)
Thor Blichfeldt, avls- og seminsjef/daglig leder NSG Semin AS
Ingrid Rimeslåtten Østensen, rådgiver geit
Inger Anne Boman, avlsforsker
Inger-Johanne Holme, avlsforsker – 60 %
Leiv Sigbjørn Eikje, avlsforsker
Ansatte ved regionkontorene
Anne Grete Stabekk, regionkonsulent i saueavl, Region Øst – 80 %
Kjell Steinar Løland, regionkonsulent i saueavl, Region Vest – 50 %
Stig Runar Størdal, regionkonsulent i saueavl, Region Midt – 25 %
Frank Simensen, regionkonsulent i sauavl, Region Nord – 25 %
Ansatte ved seminstasjonene
Bjørn Erik Frislie, driftsleder – Staur og Hjermstad
Ellen Frislie, laboratorieleder – Staur og Hjermstad
Stein Haugland, fjøsmester – Særheim – 50 %
Prosjekt FKT
Øivind Løken, prosjektleder
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Samarbeidspartnere på juridiske tjenester/jordskifte:
Advokat Gunn-Mari Kjølberg, Oslo
Telefon 22 34 61 00. E-post: gmkjolberg@kindemco.no
Advokatfirmaet Blikra, Slotterøy & Fonn AS, Førde
Telefon 57 83 39 00. E-post: post@fylkesadvoktaene.no
Advokatfirmaet Haakstad &Co, Arendal
Telefon 3700 6070. E-post:ch@haakstadco.no
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IV TILLITSVALGTE
Landsstyret

Ove Ommundsen
(leder)

Magnhild Nymo
(nestleder)

Steinar Bergerud
styremedlem

Olav Edvin Heggvold
styremedlem

Ove Holmås
styremedlem

Tone Edland
styremedlem

Tone Våg
styremedlem

Aslak Snarteland
ordfører
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Styret
Ove Ommundsen (leder), Pundsnes, 4130 Hjelmeland,
Magnhild Nymo (nestleder), Nymoen, 9372 Gibostad,
Steinar Bergerud, 3630 Rødberg,
Olav Edvin Heggvold, 7288 Soknedal,
Ove Holmås, Fjellsende, 5956 Vågseidet,
Tone Edland, 3890 Vinje,
Tone Våg, 7760 Snåsa,

tlf. 450 34 192
tlf. 915 76 840
tlf. 481 48 196
tlf. 402 89 505
tlf. 482 00 930
tlf. 959 30 407
tlf. 995 82 658

Ordføreren har møtt fast på styremøter i 2012.
Vararepresentanter
1. Ragnhild Engan, 8260 Innhavet,
2. Morten Munkeby, 7600 Levanger,
3. Solfrid Holm, 6360 Åfarnes,

tlf. 977 01 895
tlf. 905 31 102
tlf. 991 64 314

Arbeidsutvalget
1. Ove Ommundsen, Pundsnes, 4130 Hjelmeland,
2. Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad,
3. Steinar Bergerud, 3630 Rødberg,

tlf. 450 34 192
tlf. 915 76 840
tlf. 481 48 196

Sekretær: Lars Erik Wallin, NSG
Årsmøtevalgte representantskapsmedlemmer
Aslak Snarteland (ordfører), 3870 Fyresdal.
Sigmund Skjæveland (varaordfører), 4370 Egersund

tlf. 907 63 452
tlf. 977 50 654

Direktevalgte geiterepresentanter
1. Astrid T. Dyrkorn, 6218 Hellesylt,
2. Sigurd Vikesland, 5741 Aurland
3. Hans M. Mørstad, 8412 Vestbygd,

tlf. 482 17 639
tlf. 994 52 918
tlf. 900 59 611

Vararepresentanter
1. Tor Lie, Lie, 6200 Stranda
2. Marianne Rønning, 2500 Tynset,
3. Laila Jenssen Skulbru, 8360 Bøstad

tlf. 991 63 626
tlf. 952 75 102
tlf. 905 17 850

Fylkesledere
Østfold:
Akershus:
Hedmark:
Oppland:
Buskerud:

tlf. 922 93 830
tlf. 918 19 067
tlf. 922 55 365
tlf. 990 34 406
tlf. 995 47 799

Grete Stokstad, 1825 Tomter
Helge Olav Aas, 2080 Eidsvoll
Hege Brenderyen Eithun, 2584 Dalholen
Pål Kjorstad, 2649 Sør-Fron
Tor Grøthe, 3560 Hemsedal
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Vestfold:
Telemark:
Aust-Agder:
Vest-Agder:
Rogaland:
Hordaland:
Sogn og Fjordane:
Møre og Romsdal:
Sør-Trøndelag:
Nord-Trøndelag:
Nordland:
Troms:
Finnmark:

Svein Kvalevåg, 3282 Kvelde
Jon Aslak Austjore, 3880 Dalen
Knut Sigurd Haugå, 4745 Bygland
Sven Haughom, 4480 Tonstad
Magne Jakob Bjørheim, 4120 Tau
Nils Inge Hitland, 5137 Mjølkeråen
Håvard Øyrehagen, 6858 Fardal
Inger Johanne Tafjord, 6215 Eidsdal
Kjell Erik Berntsen, 7391 Rennebu
Olav Tiller, 7650 Verdal
Ann Guro Hansen, 8250 Rognan
Terje Benjaminsen, 9445 Tovik
Roy Mikkola, 9930 Neiden

tlf. 456 03 782
tlf. 917 65 525
tlf. 913 60 016
tlf. 913 41 907
tlf. 950 31 191
tlf. 913 07 371
tlf. 917 63 761
tlf. 975 72 130
tlf. 950 72 313
tlf. 971 79 555
tlf. 917 83 644
tlf. 913 91 707
tlf. 415 44 350

Medlemmer i valgnemnda
1. Mette Karlgård, Karlgårdv 108, 7660 Vuku,
2. Per Liahagen, 3550 Gol
3. Kjell Mardal, 6823 Sandane,
4. May Berit Støbet (leder), 4745 Bygland,
5. Anne K. Moen, Lysnes, 9372 Gibostad,

Midt
Øst
Vest
Sør
Nord

tlf. 414 46 519
tlf. 951 72 260
tlf. 976 63 197
tlf. 971 65 654
tlf. 907 95 687

Varamedlemmer
1. Odd Bjarne Bjørdal, Sæbø, 6150 Ørsta,
2. Johan Persbråten, Persbråten 120, 1340 Skui,
3. Leif Matnisdal, 4363 Brusand,
4. Gunnar Haugo, 3864 Rauland,
5. Jorunn Johansen, Skånland, 8288 Bogøy.

Midt
Øst
Vest
Sør
Nord

tlf. 959 28 731
tlf. 915 77 904
tlf. 918 86 165
tlf. 975 78 643
tlf. 941 30 590

Revisor
BDO AS
Kontrollutvalg (valgt av representantskapet 16. mars 2011)
Sven Haughom (leder), 4440 Tonstad,
Pål Kjorstad, 2647 Sør-Fron,

tlf. 913 41 907
tlf. 990 34 406

Varamedlem
Inger Johanne Tafjord, 6215 Eidsdal,

tlf. 975 72 130

Avlsrådet for sau - representanter
1. Bjørn Høyland (leder), 4340 Bryne (NSG sentralt)
2. Sven Reiersen (nestleder), 4737 Hornnes (NSG Region Øst)
3. Audun Nedrebø, 6847 Vassenden (NSG Region Vest)

tlf. 917 10 027
tlf. 906 05 466
tlf. 915 87 039
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4. Kent Berg, 7288 Soknedal (NSG Region Midt)
5. Roar Berglund, 9027 Ramfjordbotn (NSG Region Nord)
6. Gunnar Klemetsdal, 1432 Ås (UMB)
7. Finn Avdem, 0513 Oslo (Nortura)
8. Morten Lindboe, 0667 Oslo (KLF)

tlf. 478 66 673
tlf. 900 65 062
tlf. 976 28 401
tlf. 971 77 659
tlf. 930 69 670

Varamedlemmer
1. Ove Holmås, 5956 Vågseidet (NSG sentralt)
2. Magne Horten, 2550 Os i Østerdalen (NSG Region Øst)
3. Rolf Arne Torgersen, 4580 Lyngdal (NSG Region Vest)
4. Atle Moen, 6440 Elnesvågen (NSG Region Midt)
5. Hermod Haugen, 8484 Risøyhamn (NSG Region Nord)
6. Tormod Ådnøy, 1432 Ås (UMB)
7. Erling Skurdal, 0513 Oslo (Nortura)
8. Ingen vara oppnevnt for KLF

tlf. 482 00 930
tlf. 932 83 974
tlf. 996 40 577
tlf. 913 46 393
tlf. 916 28 365
tlf. 416 78 894
tlf. 900 91 319

Sekretær: Thor Blichfeldt, NSG
Fagrådet for geit - representanter:
1. Magnhild Nymo (leder), 9372 Gibostad (NSG sentralt)
2. Tone Edland (nestleder), 3895 Edland
3. Hege Gonsholt, 3864 Rauland
4. Einar Arne Stennes, 6196 Norangsfjorden
5. Helga Kvamsås, 6901 Førde (TINE)
6. Tormod Ådnøy, 1432 Ås (UMB)

tlf. 915 76 840
tlf. 959 30 407
tlf. 911 78 067
tlf. 952 33 246
tlf. 992 31 894
tlf. 416 78 894

Vararepresentanter i nummerrekkefølge (4. og 5. personlig vara):
1. Marianne Rønning, 2500 Tynset
2. Andre Kristoffersen, Laukslett, 8114 Tollå
3. Veronica Fagerland, 9056 Mortenhals
4. Vibeke Vonheim, Boks 58, 1431 ÅS (TINE)
5. Torstein Steine, IHA, Postboks 5003, 1432 Ås (UMB)

tlf. 416 39 765
tlf. 414 46 799
tlf. 948 61 153
tlf. 911 59 780

Sekretær: Ingrid Rimeslåtten Østensen, NSG
Utmarksrådet - representanter
1. Tone Våg, 7760 Snåsa
2. Ove Holmås, 5956 Vågseidet
3. Kjetil Granrud, 2485 Rendalen

tlf. 995 82 658
tlf. 482 00 930
tlf. 918 88 551

Vararepresentanter i nummerrekkefølge
1. Rune Kurås, 7372 Glåmos

tlf. 900 15 586
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2. Leif Brekken, 5962 Bjordal
3. Laila Hoff, 8690 Hattfjelldal

tlf. 917 98 302
tlf. 920 51 459

Sekretær: Kari Anne Wilberg/Karoline Salmila, NSG
Gjeterhundrådet - representanter
1. Atle Arnesen, 6140 Syvde
2. Håkon Skjærvold, 8890 Leirfjord
3. Oddbjørn Kaasa, 7530 Meråker

tlf. 976 54 902
tlf. 917 07 630
tlf. 922 22 522

Varamedlemmer i nummerrekkefølge
1. Anne Kari Veikleenget, 2640 Vinstra
2. Arne Johannes Loftsgarden, 3690 Hjartdal

tlf. 416 90 770
tlf. 994 31 444

Sekretær: Cathinka Kjelstrup, NSG
Ull- og klipperådet - representanter
1. Helge Olf Aas, 2080 Eidsvoll (NSG)
2. Sissel Berntsen, 0513 Oslo (Fagtjenesten for ull)
3. Dyre Nessa, 4139 Fister (Norske saueklipperes forening)

tlf. 918 19 067
tlf. 911 79 163
tlf. 926 86 079

Sekretær: Even Olsen, NSG
Genressursutvalget for husdyr - fra NSG:
Medlem: Lars Erik Wallin, 1430 Ås
Sentralt kontaktutvalg for rovvilt - fra NSG:
Ove Ommundsen, 4130 Hjelmeland
Kari Anne Wilberg, 1430 Ås
Representantskapet til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og
Småbrukarlag - fra NSG:
Medlem: Ove Ommundsen, 4130 Hjelmeland
Vara: Magnhild Nymo, 9372 Gibostad

tlf. 481 50 190
tlf. 450 34 192
tlf. 990 14 262

tlf. 450 34 192
tlf. 915 76 840

Rådgjevande gruppe for geitespørsmål for styret i TINE BA - fra NSG:
Medlem: Lars Erik Wallin, 1430 Ås
tlf. 481 50 190
Observatør: Magnhild Nymo, 9372 Gibostad
tlf. 915 76 840
Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit - fra NSG:
Tone Edland, 3890 Vinje
Thor Blichfeldt, 1430 Ås
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tlf. 959 30 407
tlf. 901 99 560

Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for sau - fra NSG:
Bjørn Høyland, 4340 Bryne
Thor Blichfeldt, 1430 Ås

tlf. 917 10 027
tlf. 901 99 560

Styringsgruppa «Friske Føtter» - fra NSG:
Medlem: Ove Ommudsen, 4130 Hjelmeland
Vara: Magnhild Nymo, 9372 Gibostad

tlf. 450 34 192
tlf. 915 76 840

Prosjektgruppa «Friske Føtter» - fra NSG:
Bjørn Høyland, 4340 Bryne
Thor Blichfeldt, 1430 Ås

tlf. 917 10 027
tlf. 901 99 560

Styret i Sikringsradioen AS - fra NSG:
Lars Erik Wallin, 1430 Ås
Vara: Arne Flatebø, 1430 Ås

tlf. 481 50 190
tlf. 995 99 226

Styringsgruppa for KOORIMP – frå NSG:
Lars Erik Wallin, 1430 Ås

tlf. 481 50 190

Partsammensatt gruppe beiteprosjekt - fra NSG:
Lars Erik Wallin, 1430 Ås

tlf. 481 50 190

Styret i Norsk Landbrukssamvirke - fra NSG:
Ove Ommudsen, 4130 Hjelmeland
Vara: Magnhild Nymo, 9372 Gibostad

tlf. 450 34 192
tlf. 915 76 840

Styret i Studieforbundet Næring og Samfunn – fra NSG
Siv Bøifot, 1430 Ås

tlf. 995 61 20

Styringsgruppa for prosjekt «Fôring av høgproduktiv norsk kvit sau» – fra NSG:
Thor Blichfeldt, 1430 Ås
tlf. 901 99 560
Styringsgruppa for prosjekt «Perinatal lammedød» – fra NSG:
Thor Blichfeldt, 1430 Ås

tlf. 901 99 560

Referansegruppa for prosjekt «Tickless» – fra NSG:
Thor Blichfeldt, 1430 Ås

tlf. 901 99 560
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V STYRETS MELDING
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VI ÅRSREGNSKAP OG
REVISORMELDING
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VII ANDRE OPPLYSNINGER OG
STATISTIKKER
Driftsgranskingane
Kjelde: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Sauehaldet:
Familiens arbeidsforteneste pr. årsverk. Frå 2009 gjeld tala driftsoverskot i jordbruket:
50-100
100-200
200-300
300-500
Alle
År
da
da
da
da
bruk
1980
31 200
49 500
38 500
1985
28 000
49 200
39 500
1990
21 800
49 800
42 500
1995
12 841
57 431
36 588
2000
30 435
82 426
101.438
69 507
2005
24.800
67.300
82.900
71.600
2006
18.400
61.200
109.000
112.600
75.500
2007
30.200
63.100
120.200
90.400
79.800
2008
30.800
64.800
126.800
165.900
97.800
2009
55.400
91.700
184.500
231.700
146.500
2010
68.400
99.200
191.100
215.900
151.600
2011
85.200
69.700
189.800
238.600
159.200
Geitehaldet:
Familiens arbeidsforteneste pr. årsverk. Frå 2009 gjeld tala driftsoverskot i jordbruket:
1000-200 da
100-200 da
Alle
År
Nord-Norge
alle
bruk
1980
50 900
1985
58 000
1990
91 500
96 500
1995
110 822
102 204
2000
134.151
135 063
131 168
2005
162.100
161.460
154.400
2006
151.600
148.000
148.700
2007
199.500
158.600
156.700
2008
167.600
190.800
171.800
2009
329.000
354.600
356.300
2010
312.000
339.000
370.100
2011
349.100
412.700
407.400
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Utviklinga i småfehaldet
Kjelde: Statens landbruksforvaltning
Tala gjeld pr. 1. januar
Tal
bruk

Sau
Tal
v.f.s.

Flokkstorleik

1985
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

33 815
26 394
24 355
21 644
17 068
16 255
15 199
14 748
14 400
14 238
14 094

1 077 469
1 009 793
1 041 680
1 081 633
1 091 785
1 060 438
1 023 778
1 027 098
1 029 380
1 053 546
1 045 210

32
38
43
50
64
65
67
70
71
74
74

510
524
559
560
625
650
684
687

3 239
3 631
4 416
4 337
5 174
5 568
5834
6 093

2012

13 937

1 040 701
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731

6 534

År

Tal
bruk

Ammegeit
Tal
Flokk
dyr
storleik

Tal
bruk

Mjølkegeit
Tal
Flokkdyr
storleik

6
7
8
8
8
9
9
9

1 354
1 117
975
727
559
525
482
457
430
414
374

74 030
64 894
59 855
53 091
46 125
44 063
40 403
38 431
37 439
37 104
34 785

55
58
61
73
83
84
84
84
87
90
93

9

354

34 120
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Frå 1994 til 1997 er det berre avlssauer (kode 130) som inngår i tall vinterfôra sau. Frå 1998 er det sau fôra over 1. mars som
ligg til grunn for talla, (kode 131 er slått samen med kode 130). Frå 2004 er det brukt tall bruk med sau over 1 år og summen av
dyretalet som inngår i kode 133, 137, 138, 139)

Produksjon av sauekjøt/
salg og hjemmeforbruk
Kjelde: Budsjettnemnda for jordbruket
Registrert sal
År
tonn
1960
14 870
1970
16 648
1980
18 459
1990
23 377
1995
25 211
2000
23 499
2005
26 096
2007
23 544
2008
24 246
2009
24 048
2010
24 554
2011*
23 496
2012**
24 441
* Foreløpige tall
**Budsjett
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Slaktevekter
Kjelde: Fagsenteret for kjøtt
Medel slaktevekter for sau og lam.
År
Lam, kg
% *-lam
1970
15,8
1980
16,8
28
1990
17,9
40
2000
18,1
12
2005
18,4
32
2007
18,2
57
2008
18,9
61
2009
18,7
63
2010
18,4
7,6*)
2011
17,8
7,5*)
2012
18,4
7,9*)
* Fra 1996 er stjernelam lammeslakt mellom 17 og 23 kg,
klasse O+ eller bedre, i fettgruppe 1+ til og med 2+. Fra 2010
er stjernelam-% byttet ut med middel slaktepoeng.

Sauekontrollen
Kjelde: Sauekontrollen/Animalia

1962
1980
1985
1990
1995

Tal
buskapar
i kontr.
4 729
5 577
5 594
5 367

2000
2005
2008
2009
2010
2011
2012

4 929
4 140
3 731
3 997
3 899
3 850
3 850

År

Kontrollerte dyr
Tal
%
35 174
4,2
188 942
21,8
271 683
25,2
284 440
28,4
303 828
29,2
Fødte lam
per søye
291 673
1,91
303 058
2,00
288 256
2,07
291 036
2,09
295 725
2,10
297 336
2,10
306 947
2,07

Tal
g. lam
pr. v.f.s.
1,17
1,40
1,46
1,55
1,54
Lammetap*
%
10,8
11,6
13,7
13,3
13,8
14,4
13,6

Haustvekt
pr. lam
kg
39,2
42,1
41,9
43,7
42,9

44,2
45,1
45,5
43,4
43,2
42,3
43,6

Avdrått
pr. v.f.s.**
kg
45,9
58,9
60,8
67,7
65,0

69,9
73,2
74,2
73,5
72,8
70,8
71,8

* Uten dødfødte
** Korrigert 145 dager

Ullproduksjonen

Geitmjølkproduksjonen

Kjelde: Fagtjenesten for ull/Animalia/Slf
Samvirke Privat
År
mottak
mottak
I alt
tonn
tonn
tonn
1975
3 811
470
4 281
1990
4 902
62
4 964
2000
3 713
1 244
4 957
2005
3 869
1 208
5 077
2007
3 541
1 106
4 647
2008
3 439
1 027
4 466
2009
4 372
2010
4 551
2011
4 467
2012
3 800

Kjelde: Budsjettnemnda for jordbruket
Meierileveranse av geitmjølk:
1960
20,0
mill. liter
1970
24,5
” ”
1980
24,9
” ”
1990
27,3
” ”
2000
21,1
” ”
2005
22,1
” ”
2007
20,3
” ”
2008
20,3
” ”
2009
20,8
” ”
2010
20,7
” ”
2011*
20,3
” ”
2012**
20,5
” ”
* Foreløpige tall
**Budsjett
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Geitekontrollen
Kjelde: Husdyrkontrollen
År

Tal
årsgeiter

Tal
buskapar

1952
1955
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012

4 107
5 552
7 321
10 369
23 932
31 735
33 344
31 027
32 385
32 886
32 242
26 249
28 890
26 491
25 313

389
399
347
441
502
514
432
392
394
372
295
312
277
256

Årsgeiter Kg mjølk %
pr.
pr. års- probuskap
geit
tein
14,3
18,3
29,9
54,3
63,2
64,9
71,8
82,6
83,8
86,7
89,0
92,6
95,6
98,9

421
387
441
590
596
577
572
560
617
647
691
685
693
706
716

2,80
2,81
2,67
2,67
2,97
2,99
3,05
3,03
3,05
3,04
3,09

%
laktose

%
feitt

4,26
4,09
4,29
4,29
4,40
4,32
4,37
4,31
4,35

3,53
3,61
3,56
3,47
3,19
3,26
3,38
3,52
3,73
3,80
3,77
3,79
3,88
3,88
4,04

Kr.fôr
Kr.fôr
pr. års/100 kg
geit, Fem mj., Fem
224
208
255
266
295
312
322
336
327

46
41
45
44
38
41
42
42
41

*) %
tilslutning
til kontr.
4,8
6,4
10,5
16,2
41,1
51,3
57,5
62,5
74,1
84,4
89,1
89,8
89,4
87,4
87,7

*) Fra 1989 er tilslutningsprosenten regnet ut etter antall buskaper som er med i kontrollen. Før 1989 var det % geiter som var med i kontrollen.
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Notater:
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BDO - ET BEVISST VALG
BDO er et av Norges største revisjons- og
rådgivingsselskap med over 1.200 ansatte
og nær 70 kontorer over hele landet.
Vi skal være kundeorienterte i alt vi gjør.
Lokal forankring og partnernærhet til kundene
er viktig for oss. Vi er levende
opptatt av næringslivet, og målet er
å gi den beste kundeopplevelsen.
For mer informasjon kontakt oss på:
Tlf.: 95 76 70 00 eller se:
www.bdo.no
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Gårdskreditt

- rask og enkel tilgang til kapital
Gårdskreditt er et ﬂeksilån for landbruket som gir deg større
økonomisk frihet. Søk om gårdskreditt hos oss!
Innenfor den avtalte lånerammen styrer du selv hva du bruker
pengene på, og hvor mye som skal nedbetales. Renter beregnes
kun på det beløpet som du til enhver tid har benyttet.

Søk om gårdskreditt hos oss! Vi hjelper deg med lån og
Landkredittbank.no/landbruk
| 815 52 245
ﬁnansiell
rådgivning.

Foto Grethe Ringdal

