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NSG skuffet over Statens tilbud 

 

Staten viser ingen vilje til å stimulere til økt beiting og bruk av utmarka til 

matproduksjon. I tillegg reduseres investeringstilskudd gjennom Organisert Beitebruk 

(OBB) med 18 %, sier styreleder Tone Våg.  

 

Styreleder Tone Våg er skuffet over tilbudet fra Staten. Hun mener at dette er et generelt 

dårlig tilbud for alle produksjoner.  

 

NSG sitt hovedinnspill gjennom flere år - stimulering til økt beiting - er ikke imøtekommet! 

Den sterke strukturendringen i saueholdet, som det legges opp til, gir videre grunn for 

bekymring. En endring som vanskelig lar seg kombinere med et mål om produksjon over hele 

landet og utnyttelse av de naturgitte ressursene. NSG forventet heller ikke at så stor andel av 

produksjonstilskuddet ville bli overflyttet til kvalitetsslakt lam, noe som vil legge press på økt 

lammetall. Vi hadde også håp om å få gjennomslag for tilskudd for alle produksjonsdyr, 

inkludert påsett, i husdyrtillegget, oppsummerer Tone Våg. 

 

Dette er et tilbud som hverken stimulerer til økt utmarksbeiting, god dyrevelferd, økt 

matproduksjon eller gir økte inntekter for bonden. Kort og godt et for dårlig tilbud, 

konkluderer en oppgitt styreleder i Norsk Sau og Geit. 

 

Tone Våg utdyper nærmere effekten av statens tilbud: 

Sauæringa består av mange små bruk rundt om i landet. Dette er selvstendige bruk som har et 

godt utviklet samarbeid i forbindelse med utnytting av utmarksbeitet, og er gjensidig 

avhengige av hverandre. Gjennom sine beitelag organiserer brukerne felles tilsyn. De deler på 

de oppgaver og utfordringer fri beiting i utmark byr på. Sammen er de da mange til å dele på 

oppgavene og ansvaret. Til sammen står disse små sauebruka for en betydelig del av 

lammekjøttproduksjon i landet. Over 7 000, av NSG sine 11 000 medlemmer, driver bruk 

med mindre enn 50 vinterfôra sauer. Disse små bruka leverer mer enn 50 % av alt lammeslakt 

som blir produsert i Norge. Det er disse bruka som vil bli hardest rammet gjennom en reell 

nedgang i overføringer, slik statens tilbud legger opp til. Om disse bruka skulle forsvinne ut 

av drift vil mye av arealet de representerer ikke komme til å inngå i større enheter. Som 

eksempel kan vi se på Vestlandet der bruka består av små jorder i bratt terreng, som aldri vil 

kunne nyttes til annen kjøttproduksjon enn småfe. Mye av dette arealer vil aldri bli benyttet til 

kjøttproduksjon av større driftsenheter, dersom de små bruka legger ned sin drift. 

 

Dette må vel kunne betegnes som den største endringen i norsk landbrukspolitikk på flere 

generasjoner. Endringene som foreslås både i husdyrtilskuddet, kvalitetstilskudd lammeslakt 

og omlegging av arealtilskuddene, vil samla representere en stor nedgang i overføringer til de 

minste bruka, men også i noen grad for bruk med opp til 100-150 vinterfôra sauer. 

Arealtilskuddene er foreslått økt for arealer over 250 daa, men redusert for de som har mindre. 

Det er som om noen tror at de minste bruka har stukket av med mer enn de større. Slik er det 

ikke, de største gårdene har alltid fått den samme satsen for sine første dyr og sine første daa 

med areal. Det kan se ut som ikke alle har fått med seg det, sier leder i Norsk Sau og Geit 

Tone Våg. 

 

Norsk Sau og Geit er også spesielt bekymret for situasjonen for de som driver med 

kjøttproduksjon og kulturlandskapspleie med ammegeit. Ammegeita får husdyrtilskudd etter 

samme satser som sau og vil derfor få en stor reduksjon i dyretilskuddet for de første 200 

dyra. I denne produksjonen legges det imidlertid i tilbudet ikke opp til en overføring til 

kvalitetsslakt på kje. Følgelig vil dette føre til en vesentlig reduksjon i tilskudd for så godt 

som alle ammegeitbesetningene i Norge. 


