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Jordbruksforhandlingene 2014 – tillegg fra Norsk Sau og Geit 
 

 

Viser til vårt skriv av 31.03.2014 med innspill til jordbruksforhandlingene 2014 og møte hos 

LMD fredag 04.04.2014. 

 

I møtet 4. april ble det drøftet noen momenter NSG ikke hadde med i det opprinnelige 

innspilldokumentet. 

 

 

Vi har følgende tilleggskommentarer: 

 

Prosjekt friskere geiter: 

 

Besetninger som har sanert/er i sanering: 

Samtlige melkegeitbesetninger har nå sanert, er under sanering eller har inngått avtale om 

avvikling. 

Det er fortsatt behov framover for midler til kompensasjon for bortfall av produksjonstilskudd 

mm. for besetninger som har sanert/sanerer i 2012/2013 og 2014, da en del besetninger 

fortsatt er berettiget slik kompensasjon i henhold til det regelverket som har vært praktisert - 

og har vært en del av beslutningsgrunnlaget for hvor vidt besetninger skulle sanere eller ikke.  

 

Ammegeitbesetninger: 

Det gjenstår trolig fortsatt ca 400 geitehold som ikke har fått dokumentert sin helsestatus i 

forhold til de sjukdommer prosjekt Friskere geiter har arbeidet med å utrydde.  

I følge prosjektleder Dag Lindheim i Friskere geiter er de som utgjør størst risiko mht. å 

kunne ha smitte besetninger som i sin tid er etablert med dyr fra ikke-sanerte melkegeiter. Det 

er imidlertid en forventning om at Mattilsynet gradvis får større og større oversikt over, og at 

de blir pålagt restriksjoner pga. CAE-mistanke. Det store antallet med ammegeitbesetninger 

med andre geiteraser er det erfaring for at stort sett er fri for de sjukdommer prosjektet jobber 

med, men det kan en ikke vite sikkert så lenge det ikke er dokumentert. Da det ikke lenger er 

bevilget offentlige midler til selve saneringsarbeidet, har TINE valgt å følge opp sitt ansvar 

overfor melkeleverende geitebesetninger, slik at disse har kunnet fullføre sanering i henhold 

til inngått kontrakt.  

 

Saksbehandler: Lars Erik Wallin 

Telefon: 48150190 
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Dette omfatter imidlertid ikke ammegeitbesetninger. 

Kostnaden ved prøvetaking og testing av disse gjenværende ammegeitbesetningene er, ifølge 

Lindheim, beregnet til ca. 1 million kroner. Det all grunn til å ta risikoen med denne gruppen 

på alvor, og NSG ber avtalepartene om at det bevilges midler slik at denne 

analysevirksomheten kan gjennomføres. 

 

 

Tilskudd til dyreavl m.m: 

Årlig tilskudd på dette området er svært viktig for å sette småfenæringa i stand til å drive et 

effektivt avlsarbeid på sau og geit over hele landet. Det legges i dette stor vekt på et optimalt 

avlsopplegg for å ivareta funksjonelle avlsmål og minst mulig smitterisiko mellom dyr og 

besetninger. Videre jobber næringa for å sikre genetisk mangfold og størst mulig nytteverdi 

for det enkelte foretak.  

Vi arbeider også målrettet for rasjonell utnytting av beiteressursene i utmarka.  

Norsk Sau og Geit ber om at bevilgningene over jordbruksavtalen videreføres. 

  

 

 

Med hilsen 

Norsk Sau og Geit       

 

        
Tone Våg          Lars Erik Wallin 

styreleder        generalsekretær 


