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Tida fyk av garde, eit år er
omme og me veit ikkje kvar
det vart av. Det er tid for å
gjera opp status for gards -
drifta, men også korleis me har
det som menneske.

Riksrevisjonen gjer også opp status.
Og den er ikkje nøgd med
 kontrollen av utbetalingar for tap 
av beitedyr til rovvilt. Er du medlem
av Sauekontrollen? I så fall er
Riksrevisjonen sin kontroll noko du
kan imøtesjå med stor ro.
Sauekontrollen gjer det greitt å
dokumentere alle dyra sin skjebne.
Men Sauekontrollen er noko langt
meir enn det - eit godt hjelpemiddel
i den daglege drifta på garden. Du
kan samanlikna eigen buskap med
andre og setja deg mål der du
 meinar at det er eit forbetrings -
potensiale. Sauekontrollen er også
svært viktig for avlsarbeidet,
 registrering av arvelege sjukdommar
osv. Meld deg derfor inn i
Sauekontrollen.

Miljøverndepartementet skal leggja
fram melding om nye bestandsmål
for ulv og bjørn. Det skal etter
 planen handsamast i Stortinget før
jul. Me har lukkast i å laga ei felles
plattform saman med Norges

Bondelag og Norsk Bonde- og
Småbrukarlag, der me har sam -
ordna våre krav til framtidig rovvilt-
politikk. Andre samfunnsgrupper og
organisasjonar representert ved
samane, utmarkskommunane, skog -
eigarane med fleire, har også slutta
seg til. Til saman vert me ei sterk
røyst for levelege vilkår for beitedyr
og livskvalitet for folk i bygde-Noreg. 

Det er forunderleg å registrera at
nokre organisasjonar avskyr pelsdyr-
næringa, medan dei same organisa-
sjonane tykkjer det er heilt greitt
med ihelrivne sauer. - Rovviltet må
jo ha mat! Måten som pelsdyr -
næringa vert angripen på kan me
forventa også vil kunne skje mot
andre produksjonar. Det er viktig
med god dyrevelferd - her er det
inga slingringsmon. Geit og sau er
dei husdyra som best får leva ut
sine naturlege instinkt og har derfor
det beste utgangspunktet for god
dyrevelferd og trivsel. Me må likevel
vera vakne for at velferden til dyra
våre vil verta hardt prøvd i framtida.
Skulle til dømes krava frå rovvilt -
forkjemparane vinna fram, om
 inngjerding av utmarksbeita med
 såkalla rovdyrsikre gjerder, vil det
snarare skapa dårlegare enn betre
dyrevelferd. 

Leder

Status
Smittevern har ikkje blitt høgt nok
prioritert i mange buskapar, særleg
på sau. Geitenæringa ligg i ein
mykje høgre divisjon, først og fremst
takka vera prosjektet Friske Geiter.
Då Landbruks- og matdeparte -
mentet ga pengar til Friskere Føtter-
prosjektet var det eit krav at saue-
næringa skulle laga ein eigen
 smittervernplan. Planen er nå ferdig
og vil verta utsendt til alle medlem-
mer i NSG. Det skal så lite til for å
verta flinkare, enkle tiltak kan gjere
at me slepp å «importera» og
spreia sjukdomar som skrapesjuke,
mædi, fotråte osv. Eg vil oppfordra
alle til å lese planen, tenkje gjennom
kva som kan gjerast i eigen buskap
og så utføra dei nødvendige tiltaka.

Denne hausten har vist kor fort livet
kan ta slutt, me har brått mista
nokre av våre. Det syner kor viktig
det er å ta vare på og visa omsorg
for kvarandre. Jula er ei fin høgtid,
både til å filosofere over livet og visa
omsorg for andre. Nyt jula med
slekt og vener.

GOD JUL TIL DYKK ALLE!
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Arne Christoffer Sand (35)
 overtok Sand Gård i Lier etter en
grandonkel i 1995. De første åra
var produksjonen frukt, jordbær
og korn. I 2000 startet han med
sau, og siden har det blitt mer og
mer sau. Besetningen er i dag på
300 vinterfôra søyer.

Den gamle driftsbygningen på Sand var
i sin tid bygget for melkeproduksjon,
men ble urasjonell og tungvinn etter-
som dyretallet økte. I 2008 ble det der-
for bygd ny driftsbygning. Valget falt på
en enkel hall med tre tette  vegger og en
åpen langvegg - BF-hallen. 

Stålbuehall som kan 
brukes til så mangt
Hallen er reist oppå en støypt plate og
det er brukt stålbuer som bære -
konstruksjon. Veggene er kledd med
trepanel og det er stålplater på taket.
Til sammen er det 825 m2 (15x55)m
under tak. 
     Det ble valgt svært god høyde 
på bygget, både for at det kan 
brukes som lagerbygg,  men også 
for at dette gir godt med lys inne i 
husdyrrommet. Om sommeren 
brukes bygget til mellomlagring av
halmballer som benyttes som 
strø om vinteren og for ved, som 
det er en del produksjon av på 
gården. 

Vender mot sør
Arne Christoffer forteller at han
 plasserte bygget så langt inn mot en
skråning mot nord (Lyngås-morenen)
som det lot seg gjøre. Dermed fikk han
en romslig plass på framsiden av
 bygget, samtidig fikk han den åpne
langveggen rett mot sør. Den høye
åpningen inn mot husdyrrommet, og
at denne vender mot sør, gjør at dyra
får det lyst og trivelig og at sola når
helt inn til bakveggen i bygget. Sjøl på
relativt kalde vinterdager blir dette en
lun plass for dyra.

God fortørking er viktig
Dersom hele nybygget på Sand
hadde blitt utnyttet til sau ville

«Flerbrukshall» 
som sauefjøs

Det er store dimensjoner over nybygget på Sand. Utsikt frå vaktrommet. Da vi var på besøk gikk sauene framleis ute, men huset var i ferd
med å bli satt i stand til å huse dyra for vinteren.

››



Sand Gård ligger vakkert til midt i Lier-dalen med Lyngås-morene på nordsida.
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det vært plass for 450 vinterfôra søyer.
Arne Christoffer har i dag 22 amme-
kuer, av rasen Aberdeen-Angus, i til-
legg til de 300 søyene. 
     Gården ligger solvendt til, slik at
beitene blir relativt tidlig snøbare om
våren, dermed kan han få søyer og lam
tidlig ut på grønne og friske beiter.
Dette avlaster plassen inne og letter
arbeidet i lamminga.
     Til sammen driver Arne Christoffer
550 da innmark og 100 da innmarks-
beite. En del av arealet er leiejord.
Grovfôret blir høstet i rundballer.
     - Det er viktig med god fortørking
før pressing, siden dyra her på gården
går på talle. Dette gir et tørrere og
bedre miljø i huset. Dessuten sparer vi
en del strø, sier Arne Christoffer.

Fleksibelt sauehus
Innredningen er laget av stålgrinder
etter mål, og levert av et lokalt firma
med lang erfaring på fjøsinnredninger.
Alle grinder er hengslet i solide stolper
som står 40 cm ned i betonggulvet.
Disse stolpene kan fjernes når tallen
kjøres ut og når bygget brukes som

lagerplass om sommeren. I bakkant av
husdyrrommet, mot den tette lang -
veggen, settes det opp lammingsbinger
om våren. Her er det også en drive-
gang, slik at dyr enkelt kan flyttes
mellom binger. 

Talle med treflis i bunn
Om høsten legger Arne Christoffer inn
et tykt lag med treflis oppå betong -
gulvet og fyller deretter på med halm
oppå det. Dette gjør at det blir god
lufttilgang og varmegang i tallen. Han
bruker langhalm som strø. Dette er
halm fra egen kornproduksjon og
 delvis innsanket fra naboer som driver
med korn. Treflisa som blir brukt er fra
eget skogsvirke og den blir hakket opp
av en kraftig flisknuser. Flisknuseren
låner han av faren, Jon Sand, som driver
med sau på hjemmegården på Sjåstad,
bare noen få km fra Sand Gård.

Stor egeninnsats
Reising av stålbuene og taktekkingen
var noe av det arbeidet som ble satt
bort til entreprenør/håndverkere, samt
all elektrisk installasjon. Grunnarbeid,

forskaling og støyping av golv, vegg-
kledning osv. er arbeid som er gjort av
Arne Christoffer med god hjelp fra
familien.
     Utgravingen av byggetomta gikk
greit i og med at husa på gården ligger
i kanten av en morenerygg. Arne
Christoffer forteller at han sparte en
del penger på at det ble så enkelt med
grunnarbeidet. 
     - Jeg har for øvrig hatt utrolig mye
hjelp av min far, Jon, i forbindelse med
bygginga. Han har gitt meg mange fag-
lige råd i byggeprosessen, men han har
også stilt opp når arbeid skulle utføres,
sier unge Sand og forteller at de også
samarbeider mye i det daglige arbeidet
ellers. Jon er for eksempel avløser i
nyfjøset på Sand når det er nødvendig
og Arne Christoffer tar fôringa av de
250 søyene hjemme på Sjåstad, hos
mor og far, når de trenger hjelp.
     - Videre samarbeider vi også om
redskaper og annet utstyr som er
 nødvendig på en sauegård. Dette gjør
at vi får utnyttet dyre maskiner og
 redskaper godt og arbeidet glir raskt
unna.
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Rimelig og funksjonelt sauefjøs
Bygget ble satt opp for ca. 1,5 mill.
 kroner, i direkte utlegg. Verdien av
egeninnsatsen kommer i tillegg. Arne
Christoffer forteller at han fikk 450.000
kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge
og et rentestøttelån på 1 mill. kroner. 
     - Rentestøtta, som utgjør ca. halv-
parten av rentekostnadene på lånet,
betyr mye – kanskje mer enn tilskud-
det, sier Arne Christoffer.
     Å få satt opp et moderne og funk-
sjonelt sauefjøs for litt i overkant av
3.000 kroner pr. vinterfôra sau, som
det er plass til i bygget, må kunne sies å
ligge godt innenfor det som er økono-
misk akseptabelt.

Veldig godt fornøyd 
med  nybygget
Arne Christoffer er veldig godt fornøyd
med nyfjøset. 
     - Dyra har vært friske og sunne
uten hoste eller andre helseproblem.
Mye frisk luft, lun halmseng og mulig-
heter for å kunne bevege seg i store
binger slik at de også får godt med
mosjon vinterstid, har nok mye å si,
mener Arne Christoffer. 
     Søyene går i tre store binger og
grovfôret blir tildelt etter appetitt i
rundballehekker. 3 rundballehekker i
hver binge gjør at en ikke trenger å
fylle på med nye rundballer før etter 
5-6 dager. Ingen voksne dyr får kraftfôr
før 2-3 uker før lamming. 
     Påsettlamma får også tildelt grov -
fôret etter appetitt, men de får i tillegg
kraftfôr en gang om dagen. Dette løser
Arne Christoffer ved å tildele dette i
kraftfôrtroer på framsiden av fjøset.
Lamma blir sluppet ut en gang om
dagen for å få sin daglige «kraftfôr -
dose».
     - Dette er en fin måte å lære ung dyra
å bli håndtert av folk og hund og vi får
en fin oversikt over flokken, om dyra er
friske og sunne. Litt trening for hundene
blir det også, sier Arne Christoffer. 

Stor gjeterhundinteresse
Gjeterhunder er viktige på Sand Gård.
Hundene er i daglig bruk, året rundt.
Og Arne Christoffer deltar gjerne i
 gjeterhundkonkurranser, så sant han

har tid. Storparten av konkurranse -
treningen får hundene på Sand
gjennom erfaring fra det arbeidet de
utfører, enten hjemme på gården eller
under tilsyn og sanking i fjellet.
Hannhunden Birk kom til finalen i
årets NM. Arne Christoffer har deltatt i
mange NM, og hannhunden Birk har
kommet til finalen de to siste åra.

Gode produksjonsresultat
Sauene går på sommerbeite på fjellet i
Hol i Hallingdal og delvis på skogsbeite

hjemme i Lier. Fjellsending er i slutten
av juni og sanking rundt månedsskiftet
august/september. Det er derfor stort
behov for beiter også hjemme. Dyra
som blir sluppet på skogsbeite trenger
vanligvis ikke beite innmark noe særlig
lenger enn fram til 17. mai. Sankinga
fra skogen i Finnemarka foregår de
 første dagene i september.
     Tapet på sommerbeitet ligger på
1,5% på fjellet, mens de siste åra har
det steget til 8% på skogsbeitet.
Sannsynligvis er det gaupa som

Jordene på Sand ligger i terrasser ned mot Lierelva. Mellom den oppdyrka marka ligger
det små ravinedaler der skog og kratt er ryddet bort og som nå kan benyttes som beiter.
Arne Christoffer har vært bevisst på å sette igjen en del trær for å skape et mer spennende
kulturlandskap.

For å få god drenasje og nok lufttilgang i
tallen legges det et tykt lag med flis i
 bunnen som deretter dekkes med halm.
Dette blir et tørt og trivelig liggeunderlag
for dyra. 

››
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Arne Christoffer har sans for detaljer og liker å ha det pent og ryddig rundt seg. 
Legg merke til gjerdet langs veien, solide grindestolper og en enkel og funksjonell lukke -
mekanisme for grinda.

UTEFORING AV SAU

KVADRO 
- KR. 5900,-
180 x 180 cm
eteplatå 30 cm fra bakken.
Forplass: 25 sau. Med tak
(Høyballer, løshøy, 
siloballer

TELEMARK
- Kr. 4950,-
Takbrakett for å lage platetak:
kr. 450,-
165 x 165 cm
Forplass: 15 sau
Egner seg for siloballer og kraft-
for.
Forsterket tallerken i bunn. Fot-
plater til feste underlag/ski eller
som “sko” på bløt mark.

RAMBO
- Kr. 4950,-

300 x 150 cm
Forplass: 30 dyr +
Ilegg fra gavl/sider som
virker som porter. Med tak.
Til Siloballer, høyballer,
løshøy.

ORION
- kr. 3400,- 

Dia: 170 cm. Med tak.
skråstilte 
24 eteåpninger.
Til foring av siloballer.

NORSK SMÅFESERVICE A/S
1480 SLATTUM   tel. 67 07 31 00

www.smaafe.noPrisene er 
eks mva og frakt

har mye av skylda for økningen av
tapet. Gaupa har blitt et større og stør-
re  problem på skogsbeitene i nedre
Buskerud.
     På Sand Gård veide lamma i
gjennomsnitt 48 kg fra sommerbeite
nå i høst. Lamma fra skogsbeite er 5-6
kg lavere enn de som går på fjellet.
Slaktevekta ligger på 22,8 kg i gjennom-
snitt. Lammetallet er på rundt 2 lam
pr. søye om høsten. 
     Lam som ikke er slaktemodne får
raigras- og håbeite utover høsten. Når
beitet begynner å skrante på seinhøsten
får de i tillegg tildelt kraftfôr og havre.

Sau er mest interessant
- Tilskuddsystemet i landbruket gjør at
det har vært lønnsomt for meg å ha en
del ammekuer i tillegg til sauene, i og
med at det gis fullt dyretillegg fra den
første kua. Hadde vi bare hatt sau ville
jeg tapt en del dyretilskudd. Egentlig er
det sau jeg ønsker å drive med, så ønsket
mitt er at jeg på sikt kan erstatte kuene
med mer sau, sier den unge og friskt -
satsende sauebonden som bor midt i
frukt- og grønnsakskommunen Lier.

Tekst og foto: Arne Flatebø
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I lamminga trår hele familien til
Høst og vinter står Arne
Christoffer aleine for alt dyrestell
og fôring. I lamminga derimot har
han hjelp av kona, Henriette, og en
innleid gårdsarbeider fra Polen.

I ene hjørnet av nyfjøset er det bygget et
vaktrom, som også etter hvert skal få
dusj og omkledningsrom ved siden av.
Vaktrommet er bygget 2-3 meter over
gulvet der dyra går. Dette gjør at en har
god oversikt over det meste som skjer i
det store dyrerommet. Her i vakt -
rommet kan hele familien Sand «sove»
når lamminga er på det travleste.
     - Når det går på det hardeste så er
det ikke uvanlig med 20 lamminger i
døgnet. Da er det greit å kunne være
flere om å dele på vaktholdet, sier Arne
Christoffer. 

Dyktig «jordmor»
Kona, Henriette, kommer fra Bærum og
hadde ingen bakgrunn i gårdsdrift da
hun flyttet inn på Sand. 
     - Men hun er blitt utrolig dyktig som
fødselshjelper, skryter bonden sjøl og
sier at han er glad for at hun har kunnet
ta seg fri fra jobben for å hjelpe til i
lamminga. 

Eget skjema for å 
lette oversikten
For å lette oversikten over saueflokken
og følge opp enkeltsøyer/lam under
lamminga, har de på Sand Gård laget et
eget skjema som er til stor hjelp. Hver
søye får sitt skjema. Her noterer de
 fødselsdato og klokkeslett søya lammer,
antall fødte lam, dødfødte, lam som har
dødd etter fødsel og individnummeret
til fostermora eventuelle overskuddslam
er satt under.
     Videre kan de krysse av om lamma
har fått råmelk og når de fikk råmelk,
om de fikk råmelk med sonde, om
 navlestrengen er blitt duppet i jod osv. I
tillegg til det kan de notere om noen av
lamma har måttet ha hjelp til å suge.
     - Dette skjemaet henger vi over hver
lammingsbinge, der søyene står i en til
to dager før de blir sluppet sammen i
større binger, forteller Arne Christoffer
og sier at dette gjør at en har svært god
oversikt over det meste som har skjedd
med hver søye under lamminga og med
lamma deres.

Viktig med individuell oppfølging
Det er viktig med god oversikt og
 individuell oppfølging av dyra når det
er nødvendig. På den måten kan en
sette inn tiltak til rett tid før det er for
sent. Tap av et lam er ett for mye, og
derfor gjør vi mye for å holde
 lamme tapet så lavt som mulig. 
God oppfølging av  søyene gir også
bedre tilvekst på lamma, og dermed
bedre resultat om høsten, mener 
Arne Christoffer Sand på Sand Gård 
i Lier.

Her kan hele familien sove om nødvendig. – I lamminga kan barna sove her i
 vaktrommet, mens vi jobber i fjøset, sier Arne Christoffer.

Langsetter langveggen i innekant av fjøsrommet er det plass til 28 lammingsbinger. 
Over bingene henger noteringsskjema som er til stor hjelp for å holde oversikten over dyra
i besetningen. På framsida av lammingsbingene er det en inspeksjonsgange som også
 benyttes for flytting av dyr mellom bingene. (Foto: Arne Christoffer Sand)

Spraymerker alle lam
Alle lam blir påført et nummer med
sprayboks som viser hvilke søyer de
hører til. 
     - Også dette er til stor hjelp. Etter at
søyene og lamma blir flyttet over i  større
binger, og når de kommer ut på beite,
kan vi følge nøye med på om lamma
følger mora. Dette systemet gjør det let-
tere enn om vi må kontrollere øremer-
ket og deretter sjekke i data programmet
for å finne ut hvilken søye som er mor
til et lam, sier Arne Christoffer.
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Godt fagmiljø for sau i Lier
- Hvorfor startet du med sau?
     - Her i Lier er det et fagmiljø for
sauehold, sjøl om kommunen vår
 kanskje er mest kjent for sin store
frukt- og grønnsaksproduksjon. Når
det gjelder husdyrholdet i kommunen
så er det faktisk saueholdet som holder
seg oppe. Riktignok er antall bruk med
sau også gått ned de siste åra, men
dyretallet holder seg oppe. Det betyr at
vi er flere som satser på sauehold som
levevei, eller som har denne husdyr-
produksjonen som en viktig del av
 inntektsgrunnlaget. 

Har bygd opp 
besetningen gradvis
I dag har Anders 150 vinterfôra søyer
av rasen norsk kvit sau. Han er med i
værering 64 i Buskerud. Sauetallet er
gradvis økt på de 15 åra han har
 drevet. Arealgrunnlaget er 270 da
innmark, store deler av dette er leid
jord fra nabogårder. I tillegg til dyrka-
marka har han 400 da inngjerdet
skogsbeite som kommer godt med vår
og høst. 

Anders Baumann hadde et
 gammelt og urasjonelt sauefjøs
og sleit med motivasjonen for å
fortsette som sauebonde. Så ble
han inspirert av nyfjøset på Sand
Gård og bygde en kopi av dette,
men bare litt mindre. I dag trives
Anders som sauebonde i nytt og
lettdrevet sauefjøs på Nedre
Stabæk gård på Lierskogen. 

Anders Baumann (45) er oppvokst i et
boligfelt i Asker, men har alltid interes-
sert seg for landbruk og har arbeidet
innen primærnæringa siden 20-års -
alderen. Da han kjøpte Nedre Stabæk
på Lierskogen i 1994 hadde han jobbet
på flere gårder på Østlandet, som dreiv
med gris og korn. Den teoretiske
 bakgrunnen til Anders var
Vinter landbruksskolen.
     Forrige eier på Nedre Stabæk hadde
noen få sauer. Anders derimot ønsket å
satse litt større i denne produksjonen,
sjøl om han ikke hadde noen bakgrunn
i sauehold. At det var sauehold på
bruka i nabotraktene betydde nok en
god del i valget av husdyrproduksjon.

     - Driftsbygningen her på gården var
gammel og urasjonell og jeg måtte ta et
valg om jeg skulle fortsette med sau.
Spørsmålet var om jeg skulle bygge
nytt eller redusere, eller kanskje av -
vikle. Jeg valgte å satse videre, og i fjor
ble det bygget nytt sauefjøs. Det har jeg
ikke angret på, sier Anders.

Viktig også med estetikk
Bygget som ble satt opp er på 360m2

(12x30)meter. Husets konstruksjon og

Valgte å satse videre

Anders Baumann har satt inn vinduer på langveggen som vender mot nord, både for å få inn mer lys i dyrerommet og for at det skal bli
et estetisk vakrere bygg. 



Sau og Geit nr. 6/2010 • 11

utforming er svært likt sauefjøset på
Sand Gård - stålbuer som er funda-
mentert på ei støpt plate. Også 
Anders har valgt å kle bygget med
 trepanel. Langveggen mot sør er 
helt åpen – samme løsning som hos
Arne Christoffer Sand. På nord-
veggen er det satt inn vinduer, både
for å bryte den store veggflata og for å
få mer lys inn i husdyrrommet.
Anders er opptatt av estetikk og at
bygget skal passe inn på gården.
Vinduene, som vender mot nord, og
den åpne sørveggen gjør at det blir
nesten like lyst inne under tak som
ute.
     Anders har også samme innred-
ningsløsning som Arne Christoffer
Sand, men han har valgt enda mer
 solide grinder som bingeskillere.
Skillegrindene er laget av relativt tykke
stålrør og er 1,2m høge. Dette har
Anders valgt for at de skal tåle en
trøkk.
     - Det er ikke stålprisen som «veier»
tyngst når en kjøper innredning, dess-
uten tror jeg at merkostnadene for
disse solide grindene vil lønne seg sett
over noe tid. Mindre skader og lavere

vedlikehold mener jeg vil svare seg når
en fordeler kostnadene over flere år,
sier Anders og legger til at han trenger
heller ikke tenke på at dyr hopper over
garder, sjøl i paringstida.

Fleksibel løsning
Anders har lagt vekt på å ha en flek-
sibel innredning der han kan veie,

 flytte og sortere dyr uten annen hjelp
enn den han får av gjeterhunden
Skippy.
     - Jeg hadde heller solgt traktoren
enn bikkja, sier Anders og ler, for han
tenker nok tilbake på hva han mente
om å bruke gjeterhund da han startet
med sau på slutten av 90-tallet. 
     - Jeg legger meg helt flat for 

Nyfjøset til Anders Baumann er lyst, oversiktlig og trivelig. Innvendig er det kledd med finérplater et stykke opp på veggen for å unngå
trekk og for å få det lunt og trivelig. På ei hylle, som henger i kjettinger, langsetter nordveggen lagres firkantballer med halm som brukes
som strø. Her har også Anders høylageret som fortrinnsvis blir brukt på avlsværene. Øvrige dyr får grovfôret tildelt i rundballehekker.

››

Gamlefjøset er gjort om til traktorgarasje og et flott gårdsverksted.
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de holdningene jeg hadde da, 
skyter han til og slår oppgitt ut med
armene.
     
Roser Led-Sau
Anders både veier og sorterer dyra sjøl. 
     - Det er snakk om å innrette seg
praktisk så går den jobben greit.
Elektronisk vekt, lesestav og PDA er
derfor blitt et naturlig hjelpemiddel
også her på gården. Dette letter
 arbeidet utrolig. Etterpå er det bare å
lese dataene inn i saueprogrammet
Led-Sau, et program jeg ikke kan få
fullrost nok. Dette dataprogrammet er
svært praktisk laget og her får vi utro-
lig god brukerstøtte, når vi har behov
for det. Kommer vi med forslag til
 forbedringer av programmet blir disse
vurdert seriøst, og er idéen god nok
varer det ikke lenge før det kommer en
programoppdatering, understreker
Anders. 

Gode resultat
Sauene til Anders går på sommerbeite i
Vestmarka, høydedraget mellom
Lierskogen i sør og Sollihøgda i nord.
Han forteller at han er rimelig godt
fornøyd med lammetilveksten på
skogsbeite. Gjennomsnittlig lammevekt
på 46 kg, 12. september, høres unekte-

lig ikke verst ut. Vi kan legge til at
 middel lammedato er mellom 25. april
og 1. mai.
     - Men alle lam er ikke slaktemodne
rett fra skogen. Derfor dyrker vi fôr-
raps som høstbeite for de minste
lamma og for påsettlamma, forteller
Anders. Dette har gitt resultater. Han
kan fortelle at gjennomsnittlig slakte-
vekt i høst var 20,6 kg og at bare to lam
har gått i O+, resten er klasset i R og
oppover. E-lam har han også fått.

     - Hva med lammetallet?
     - Jeg er ikke av dem som klager på
for høyt lammetall. Synes fruktbar -
heten til NKS-sauen ligger på et riktig
nivå slik det er i dag. Vanligvis har lam-
metallet her i besetningen ligget på 2,3-
2,4 lam pr. søye, men siste året havnet
vi på litt i overkant av 2 lam. Dette tror
jeg skyldes at store dyregrupper, jeg
sorterer flokken i 3 grupper, ble noe
nytt og at det var enkeltdyr som ikke
fikk den individuelle oppfølgingen som
de hadde før. Tidligere fordelte vi dyra
i mange mindre binger og dermed ble
fôringa kanskje mer tilpasset kondisjo-
nen til hvert enkelt dyr. Når jeg nå har
denne erfaringen så regner jeg med at
jeg skal mestre disse utfordringene
bedre etter hvert, sier Anders.

Lite tap
I Vestmarka har det vært en del pro-
blem med gaupe. Anders forteller at
dette er noe hans besetning har gått
klar, så langt. Tapene på sommerbeite
har derfor vært lave. 
     - Noe gjør det nok at ingen søyer
her går med mer enn to lam. Enten
setter vi over overskuddslam til søyer
med ett lam, eller så blir de kopplam.
Kopplamma får fri tilgang på melke -
erstatning Pontus i 2 uker, deretter 0,5l
to ganger om dagen i 1 uke, så 0,5l en
gang daglig 1-2 uker. Kraftfôrtilskudd
får de fram til ca. 1. august, deretter er
det bare tilgang på godt beite. Dette
opplegget gjør at vi kan slakte kopp-
lamma på samme tid og til samme vekt
som resten av lammeflokken.

Medlem i værering
Besetningen til Anders har vært med i
værering de siste 10 åra. Han mener at
det har vært stor framgang for tilvekst
og slaktekvalitet disse åra, og er glad
for at en nå har økt vektleggingen på
morsevne.  
     Seminkatalogen blir studert nøye
hver høst. Anders har gått seminkurs
og inseminerer de beste elitesøyene sjøl
- de som ikke blir paret med eliteværer
i ringen. 

Dyra får vatn i flottørkar som er plassert i bingeskillene. Her kan en skru på strømopp -
varming når det blir minusgrader. Grindene mellom bingene kan løftes et hakk opp etter
som tallen vokser. Tallen blir kjørt ut en gang midt på vinteren.

Som bingeskiller har Anders Baumann
valgt solide grinder som er hengslet i
 kraftige stålstolper som går ca. 40 cm ned i
betonggolvet. Stolpene kan fjernes og en
«stålpropp» blir satt i hullet når gjødsla
skal kjøres ut eller når bygget blir brukt
som lagerplass om sommeren.
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     Toppværen i ring 64 siste høst kom
fra Anders sin besetning. 200929236
BF Kallen (oppkalt etter det nye fjøset
– BF-hallen) stod i fjøset da vi var på
besøk. En O-indeks på 137 og med
særlig gode delindekser på tilvekst og
kjøttkvalitet, lar seg høre.

Trives som sauebonde
Anders sier at han trives som saue -
bonde, men legger til at å leve av 150
vinterfôra sau nok ville blitt i snaueste
laget. Den tidligere eieren av Nedre
Stabæk hadde bygd en privat barne -
hage i tilknytning til gården. Barne -
hagedrifta har Anders videreført.
Denne virksomheten er organisert som
et AS med Anders som daglig leder og
vaktmester, som han sjøl beskriver sin
rolle i denne drifta. Til sammen er det
50 barn og 10 årsverk tilknyttet barne-
hagen.
     - Jeg er utrolig glad for at jeg har
rustet opp sauedrifta. Nå har jeg en
arbeidsplass som jeg trives med og som
gir livet mening, avslutter den blide
sauebonden på Lierskogen.

Tekst og foto: Arne Flatebø

BF-Kallen ble toppværen i ring 64 i høst.
En O-indeks på 137 med særs fine tall for
tilvekst og kjøttkvalitet. Flott vær med god
kjøttfylde og gode bein. Far til væren er
seminværen Super-Ola, mens morfaren er
Kalle, en vær som har gått i ringen.

Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

ELEKTRONISK VEKT - SORTERING

Elektronisk vekt fra

Elektronisk vekt - manuell eller automatisk sortering

BioControl 
WSS3000
elektronisk vekt

En meget fornøyd bruker av 
BioControl sorteringsvekt 
Christer Skreslett, Korgen. Du 
treffer ham på mobil 41242882

Strekkmetall, 
kompositt, plastrister.
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Anders Hønsi frå Vik i Sogn har
vore 43 år i styret for vêreringen.
Han har sterke meiningar om
saueavl, legg framleis inn opp -
lysningar i Sauekontrollen, er 
87 år og har glimt i auga.   

- Eg har no hatt det i meg at eg ikkje
har vore så grueleg redd for det nye.
Det har vore så mykje skepsis mot nytt,
men det viser seg oftast at det ikkje er
til skade, seier Anders.  
     Han sit på kontoret som er pryda
med æresdiplom, sløyfer og teikningar,

samt bilete av sauer og barn. Han og
kona Liv har 5 barn og har mykje 
hygge med barnebarna som dei passar
ofte. 

Tida flyg framfor skjermen
Sauekontrollen Web lyser frå data -
skjermen. For 3 år sidan, det same året
som NSG slutta å sende ut vêrelister på
papir, lærte han seg å bruke PC-en. 
     - I byrjinga torde eg ikkje borti
maskina for eg trudde eg kom til å
øydelegge heile greia. Eine sonen 
min måtte ta ut listene, men han 
hadde sjølvsagt ikkje tid til å kome 

like ofte som eg ville sjå indeksar, 
så då måtte eg i gang sjølv, fortel
Anders. 

Har slektskapa i hovudet
Om hausten sjekkar Anders indeksar
og vekter kvar dag og tida flyg framfor
skjermen. Med passord til diverse nett-
sider har han tilgang til sauekontroll-
data, indekser og slaktedata. 
     - Eg legg inn opplysningane for ein
del av medlemmane og sjekkar om
resten har fått lagt inn listene sine. Så
ser eg etter om dei har lagt inn rett far
til lamma. Eg har jo god tid, smiler han

Anders på 87:

Har kontroll over
Sauekontrollen

Anders lærte seg å bruka datamaskina då han var 84 år. Det er 3 år sidan. (Foto: Torstein Hønsi).
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lurt. Anders har dei fleste saueslekter i
hovudet. 

Det er utruleg! 
Vêreringen i Vik har 19 medlemmar og
nyttar 26 prøveverar. 
     - Eg får lov til å setje namn på dei
fleste vêrane og likar å kalla dei opp
etter stadnamn i fjellet der dei har
beita. «Kvanngod» kjem av Kvanndalen
og me har til dømes mange verar med
«Stedje» i namnet, forklarar Anders og
peikar på skjermen. Det er sjølvsagt
han som legg inn opplysningane om
prøvevêrane. 
     - I grunn er det såre enkelt, mumlar
han mot skjermen. - Når det er
bestemt kva vêrar som skal bli i ringen
er det berre å klikke her på ei liste, så
kjem dei opp. Det er utruleg! 
     - Svigerdottera mi har ein slik lese -
stav som ho berre stikk inntil øyra på
sauene under veginga. Opplysningane
vert lagt i staven som ho koplar til
datamaskina, så kjem listene med vekt
og ferdig utrekna tilvekst med ein
gong. Smarte greier. Men dette tek
noko arbeid frå meg då, legg han til
med eit smil. 

Tenåringsopprør på 40-talet
Interessa for sau kom tidleg. Som 18-
19-åring jobba Anders i gruvene på
Dale der han tente kr 2,63 pr. time.
Deler av løna gjekk til kjøp av eit 
saulam som kosta han 120 kroner. Far
til Anders likte ikkje dette og meinte
det måtte vera dårleg forretning å
kjøpa eit lam når dei hadde eigne lam
heime.

OS ID as
2550 Os i Østerdalen

Tlf.: 62 49 77 00       
www.osid.no

OS ID har samarbeidsavtale med Nortura
og KLF-slakteriene

Benytt deg av tilbudet som alle saueprodusenter får tilsendt før jul.
Du oppnår svært gunstige avtalepriser på Combi øremerker.

Bruk vår nye bestillingsløsning på www.osid.no eller tilsendt skjema.

Bestillingsfrist 20. januar.

Med vêren «Larm-skiskar» (nr 200156154) som fekk 10 poeng i kropp og ullkvalitet samt
9 poeng i bein og ullmengd. Indeksen vart 104 (gamle systemet) og biletet er frå 2001.
(Foto: Torstein Hønsi).

     Då Anders under krigsåra arbeida
på M/S Arnafjord, som segla mellom
Sogn og Bergen, hadde dei med
 lammekjøt til vener, men måtte gøyme

det mellom vedstablane for at ikkje
tyskarane skulle finne det.  
     - Det er rart å tenke på i 
dag - no når me liksom ikkje ››
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har bruk for  jordbruket, seier Anders
ironisk.  

Full skippar og snaue sauer 
- Midt på 50-talet leigde me ein stor
båt med lasterom for å reise til Sogndal
på utstilling. Uff, den eine gongen
hadde skipparen drukke vel mykje og
datt på ryggen ned i lasterommet der
vêrane stod tett i tett. Men det gjekk no
bra med dyra òg. Me stilte sauene
klypte, for det var ikkje vektlegging av
ulla i indeksen den gongen. Det vart
slutt på Sogndals-turane i 1994 pga.
skrapesjukerestriksjonane. 
     Anders slutta med kyr i 1969 og
familien hadde 114 para søyer på 
det meste. Han melde seg inn i
Sauekontrollen i 1952.
     - Fyrste gong eg fekk premie for
sauene mine var på utstilling på
Vangsflatene her i Vik i 1969, der to av
søyene mine fekk 1. premie.

Vêraringen skipa i 1968 - men
usemje
Vik har hatt eit aktivt saueavlsmiljø
lenge. Anders har ei premieliste frå
1941 som syner at heile 206 sauer vart
premiert i ulike klassar. Vidare fortel
han at Vik jordbrukslag stilte vêrar på
den store utstillinga på Ekeberg i 1959.
Sjølve vêraringen vart skipa under
jordbrukslaget i 1968 der Olav J.
Nummedal, Endre B. Holstad og
Anders var dei viktigaste pådrivarane.

Anders og sonen Svein som har overteke
bruket, merker lam våren 2007. 
(Foto: Torstein Hønsi).

Under kåringssjået i Vik 2009 regna det tungt heile dagen, men Anders held stand og stod
ved bingane 7 timar i strekk. (Foto: Veronika Seim Bech)

Olav var den fyrste formannen i ringen
og Anders var formann i jordbruks -
laget frå 1970 til 1985.  

Ringen sjølvstendig i 1985
Men det vart usemje om avlsarbeidet.
Ein del medlemar ville heller halde på
den reinrasa dalasauen. Anders fortel: 
     - Me vart tvinga ut av jordbruks -
laget med avlsarbeidet, men den 19.
august 1985 vart ringen sjølvstendig.
Denne usemja har vore trasig, men
arbeidet i ringen har vore ein dans på
roser sidan.  Eg sa nei til å vere for-
mann, for eg meinte det var bra at
andre kom på bana. 
     På dei 25 åra har styret berre hatt 4
formenn; Knut Hovland, Arne Skeie,
Lars Voll og no Kåre Jostein Sylvarnes.
Anders vil rette ei særleg takk til Arne
Skeie på landbrukskontoret som har vore
med i styret heilt sidan 1972. Anders
sjølv har vore kasserar i alle år og han
har ikkje skofta eit einaste årsmøte. 
     - Skeie har gått glipp av eitt års -
møte, seier Anders og smiler lurt igjen.
Anders er sjølvsagt æresmedlem både i
Vik vêrering og Vik Sau og Geit.

Kasta frå avlsutvalet
- So sat eg 4 år som formann i
Avlsutvalet for sau i fylket, men det
enda no ikkje så bra, fortel Anders. 
     - Sunnfjordingane og nordfjord -
ingane snakka så flott om 10 kilos lam,
medan Sangolt, avlssjefen i NSG den

gongen, meinte dei beste slakte skrot -
tane låg mellom 18-23 kg. Ut i disku-
sjonen vart eg så arg at eg sa: - Ein kan
like gjerne dra skinnet av den gamle
kjetta og selja den skrotten. På neste
møte hadde dei ordna det slik at eg
vart kasta ut av styret.  

Om framgang, og 
ikkje framgang
- Det er utruleg til kvalitetsframgang
me har hatt på sauen etter at me starta
vêreringen. På kjøtfylde og kjøtkvalitet
har avlsframgangen vore heilt fantas-
tisk. I gamle dagar strei me med  mykje
feitt og gult feitt. Dei siste åra har det
gått fort fram. Eg kan vise det med tal
frå slakteoppgjeret til son min, Svein,
som driv no. I 2005 var 8% av lamma
klassa som U eller betre (av 124 til
slakt). No i 2010 var 45% av lamma
klassa i U eller betre. 2008 var forresten
eit kjempegodt år med 62%, fortel
Anders. 
     - Men haustvektene kunne vere 
like bra før, fortset han. - Og ullkvalite-
ten var i alle fall like god. Eg vert skuffa
over enkelte av seminvêrane når til
dømes alle lamma går ut pga. daudhår. 

Frøken Jensen og rovdyra
Eg spør sauakaren på 87 år kva han
trur om framtida for sauehaldet.  
     - Eg trur næringa kjem til å greie
seg. Prisane fekk eit kutt under
Øyangen og Sponheim, men det har
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Ballade om ein okse
- Ja, eg veit ikkje om det skal
 nemnast, seier Anders - men 4-5
år etter eg vart leiar i bondelaget
her i Vik vart det slik ein ballade
om ein NRF-okse. Det var eg, han
Per i Bø og Olav Turvoll, tidlegare
ordførar, som hadde kjøpt og teke
han heim til Vik. Bondelaget
måtte halda eit ekstra, ope møte i
den gamle kommunestyresalen,
der dei fekk koma med skulding-
ane sine. Og det møtte mange. Dei
andre meinte dette kom til å verte
ei ulukke for vestlandsfeet og for
mjølkeproduksjonen. Vidare
meinte dei at eg, som var leiar i
laget, ikkje måtte gjera slikt, men
heller gå føre med eit godt døme. 
     Eg hugsar eg sa: - Dersom 
NRF er til ulukke for mjølke -
produksjonen vil interessa daude
bort av seg sjølv. 

Intervjuet med Anders måtte gå
over to møter. Andre gongen eg
kjem til kontoret hans er det den
29. oktober, kl. 10:00 - dagen
etter køyring av indeksar. 

Anders startar med å seie:
     - Vanlegvis kjem indeksane kring 
kl. 23:00, men i går var dei seine. Eg sat
oppe og venta, men måtte gje meg. No
har eg akkurat sett at Vik vêraring har
inne ein vêr med 140 poeng og då er
me best i fylket - forbi Lærdal! Vêren
heiter «Kvanngod» og er frå Endre
Johan Jordalen.
     Anders legg til:  - Ja, det er ein
 strilaring i Hordaland som har ein vêr
med 141 poeng, og ein ring i Møre og
Romsdal som gjer det bra. Men eg
meinar den strilaringen leiger beiter
her i Stølsheimen hjå oss. Og dessutan
veit eg ikkje heilt om eg skal rekne
Møre til Vestlandet i denne saman-
heng. Der er liksom Hordaland og
Sogn og Fjordane som har kjempa
 hardast. Ja, det må vera lov å
konkurrera litt her, ler Anders. Av 26
prøveverar har ringen 7 dyr med
indeksar på 130 eller meir, og Anders
er særs nøgd. 
     Under resten av intervjuet ringer tele-
fonen tre gonger og det vert diskutert kva
vêrar har gått opp, kven skal ut.  Det
vert gjort avtale om møte i styret same
kveld. 

Seminvêrar som rasar i indeks
- Me har ikkje vore heilt heldige med
seminvêrane, fortset Anders. Når
vêrane fell så mykje i avlsindeks, ser det
ut til å øydelegge for interessa for
semin, særleg blant dei unge bøndene. 
     Når delindeksane kjem har nokre av
vêrane gått ned 16 poeng og rasar ned-
over på lista. Ja, eg forstår det med at
dei vert avleggs på grunn av den årlege
avlsframgangen, men likevel. Til dømes
St. Grunge som gjekk ned frå 149 til
130 i O-indeks. Morsevne vår gjekk ned
61 poeng og morsevne slakt gjekk ned
41 poeng. 
     Nokre gonger heng det ikkje i hop,
konstaterer Anders. - Eitt døme er eit
lam som vart slakta no i haust. Mora
var etter seminvêren Rambo III
Skistad, ein vêr som har dårleg verdi på
mjølkeevne/morsevne. Likevel hadde
lammet ei slaktevekt på 41 kg, klasse E
og 3- i feitt! 

Haldbare søyer er viktig 
- Du, det er ein ting til eg vil ha med,
seier Anders og fortset: - Søyer som
held lenge og kjem att haust etter haust
med store lam får ikkje kredit for dette
i indeksane. Dei burde fått tilleggs -
poeng i O-indeksen etter eit visst tal år.
Eg meinar haldbarheit er arveleg, då
enkelte ætter er sterkare enn andre.
Samstundes vert ikkje jurbetennelse
registrert. Søyelam etter søyer som går
ut på grunn av jurbetennelse
 fyrste eller andre året vert sett ofte

Betre enn Lærdal! kome seg voldsomt etter dei raudgrøne
byrja. Eg håpar verkeleg at det fortset.
No har Mexico stogga eksporten av
korn, og Russland gjorde det tidlegare i
år, så det er alvorleg. Såg ein blogg i
dag der det stod at det heldigvis var
billegare kjøt å få frå New Zealand –
det er så egoistisk!   
     - Einaste suti eg har for sauehaldet i
framtida er frøken Jensen og dei store
rovdyra, avsluttar Anders Hønsi, med
same glimtet i augo. 

Tekst og foto: Veronika Seim Bech

››

OS ID as
2550 Os i Østerdalen

Kundeservice: 62 49 77 00       
www.osid.no

Ny bestillingsløsning på www.osid.no

Enkelt – trygt – effektivt
å bestille øremerker og andre produkter hos oss.

Leverandører til Nortura og KLF-slakteriene oppnår gunstige
avtalepriser ved å bestille på www.osid.no
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på. Over 70% av påsetta er etter gimrar
og tannfeller, seier Anders. 
     - Hadde me kåra fleire lam etter dei
gamle søyene som har god helse, år etter
år, ville det også vere bra mot innavl.

Fyl med på Avlsrådet sitt arbeid
Eg spør om han fyl med i NSG sitt avls-
arbeid. 
     - Ja, eg les alle referata frå avlsrådet
og alle diskusjonane på nettet.
Avlsrådet gjer eit godt arbeid, men eg
meinar dei fokuserer for mykje på avls-
framgang. Framgangen er ikkje så stor
som dei seier. Etter kåringa i år har Vik
vêraring berre 3 lam til overs når alle

prøveverane var plukka ut. Me hadde
eit flott lam som berre fekk 7 i kårings-
poeng for bein, og då set me det ikkje
på. Dersom alle toppindeksverane går
ned med 10-12 poeng til neste år kjem
me ikkje til å ha nok kåralam i ringen.
Men systemet i si heilskap er skikkeleg
bra. Og så er det flott at ein samstun-
des kan seie si meining om det ein
 tykkjer er feil, smiler Anders.
     Telefonen ringer igjen. Anders forkla-
rar resultata: - Ja, men Lærdal har to
vêrar med 139 poeng. Skal reservere 3
verar til ein kjøpar, ja møte i kveld. Dei
som skal slaktast vert heimelaga fåre -
pølser. Alle er nøgde. 

Kåringsjå i Vik 2010: Frå venstre: John G. Fjærestad, Olav J. Nummedal, Ragnar Hove,
Olav Dale, Anders Hønsi, Per Helleland og Nils Ove Hove. (Foto: Veronika Seim Bech)

Anders Hønsi som 23-åring, same år
som han tok over bruket på Hønsi.
(Fotograf ukjend)

Byrja med 
fjellbeite 

Anders vaks opp på Halset i
Arnafjord, men overtok garden
på Hønsi i Vik etter beste -
foreldra då han var 23 år.
Denne dreiv han frå 1956 til
1991. Då han kom til bruket
hadde dei berre 2 sauer, og
desse gjekk på sommarbeite rett
ovanfor utgarden. 
     Bestefar til Anders var
 snikkar og ikkje interessert i
dyr, så  bestemora styrde garden. 
Anders fortel at oldefaren
 kjøpte fjellstølen Ygnisdal i
1872, men brukte den ikkje. Frå
oppveksten var Anders vand
med at sauene skulle i høgfjellet
- derfor slakta han dei to søyene
som var på garden då han over-
tok og fekk tak i 4 lam frå
Halset. Desse hadde slektskap
etter den fyrste søya han kjøpte
då han budde heime i
Arnafjord. Dyra kom på fjell-
beite i Ygnisdal, noko som gjekk 
svært godt, og sidan har dei
brukt fjellbeita der.
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STAV FRA SANDER: Da Sverre og Heather deltok på en av de store tevlingene i
Hordaland tidligere i år, fikk han denne flotte gjeterstaven i gave av konkurrent og forbilde
Sander Hindenes. Den er 11-åringen stolt av.

Som andre 6. klassinger bruker
Sverre Kvinnesland (11) på
Karmøy i Rogaland mye av 
fri tida si på fotball. Men i tillegg
har Sverre en annen stor interes-
se, og den er han alene om i
kameratflokken på Hauge skule.
Han trener gjeterhund - og han
gjør det godt.

Sammen med den tre år gamle border
collie-tispa «Heather» har gutten
imponert stort under gjeterhund -
tevlinger på Vestlandet denne sesong-
en. Hund og herre har ved flere
 anledninger vist seg som det perfekte
team på tevlingsbanen. Og det utrolige
er at de bare har drevet sporten sin i et
års tid.

Oppvokst med hund
Sverre er den eldste av fire søsken, og
har vokst opp blant sauer og gjeter-
hunder på foreldrenes gård i
Øvrabøvegen på Torvastad på Karmøy.
I dag har familien 220 vinterfôra sauer
og 7 hunder. Pappa Erlend er ihuga
gjeterhundfører med en rekke gode
resultater å vise til både i lokale,
 regionale og nasjonale prøver. I tillegg

brukes hundene selvsagt også under
arbeidet med sauene hjemme på
 gården og i forbindelse med
sommerbeiting i Røldal.

Fikk det ikke til
Sverre har alltid vært sterkt knyttet til
hundene på gården, og har i flere år
vært med og sett på faren når han har
brukt dem i arbeidet. For et år siden

fikk han sin egen border collie å trene
med, unghunden Taff. Men Sverre fikk
verken lydigheten eller gjetinga helt til. 
     - Det blei ikkje bra. Det funka ikkje
for oss, rett og slett, sier han. 
     Likevel ble han sist vinter med på et
gjeterhundkurs med Taff, sammen med
faren og andre i gjeterhundmiljøet i
Rogaland. Instruktør var tidligere
europamester Serge van der Zweep. I

Det perfekte team

KONTAKT: Sverre har alltid følt seg
 knyttet til hundene på gården, men han og
Heather har likevel en helt spesiell kontakt.
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LAY DOWN: Sverre  og Heather trener i all slags vær, - her i øsende regn. Men sammen
har hund og herre god kontroll på sauene.

en pause prøvde Sverre seg litt med en
annen unghund som farens yrkesbror
og konkurrent Kato Frøvik hadde
importert fra Irland. Instruktør Serge
observerte samspillet mellom de to, og
så straks at Sverre og denne hunden
passet perfekt sammen. Hunden var
Heather.

Til god hjelp
Serge overtalte Frøvik til å selge den
knapt tre år gamle tispa til 11-åringen.
Betingelsen var imidlertid at det kun
var gutten som skulle bruke den - ikke
konkurrenten Erlend, Sverres far. 

Engelsk kommando
Da Sverre fikk Heather på ettervinteren
i år, måtte han lære seg både engelske
kommandoord og fløytebruk for å føre
henne. «Lay down» (dekk), «come by»
(venstre) og «away» (høyre) gikk greit
å lære seg. Verre var det å finne ut av
fløyta, og ikke minst greie å få samme
lyd i den hver gang.
     - Det gjere eg ikkje heller, men
 hunden forstår det som oftast likevel,
ler Sverre, som fikk en helt annen
interesse for gjeterhundtrening og
håndtering av sauer etter at han fikk
sin irske medhjelper.

Lynkarriere
For i motsetning til treningsopplev -
elsene med Taff, ble Sverre og Heather
straks et team som opplevde rask 
framgang og suksess. Allerede i mars
oppnådde ekvipasjen 60 poeng i klasse
to under en distriktsprøve i Rosendal i
Hordaland. I juli fikk de 66 poeng i en
distriktsprøve i Luster. I fylkes-
mesterskapet på Jæren greide Sverre 
og Heather 83 poeng i klasse tre og
 kvalifisering til finalen, og under en
distriktsprøve i Suldal i oktober ble 
det 87 poeng og tredjeplass i klasse to.
     Sverre er mer opptatt av poeng -
summen enn plasseringen på resultat-
lista. For, som han sier:
     - Plasseringa seie berre noke om 
kor godt dei andre har gjort det i 
same  tevling, men poengsummen seie
koss du og hunden har greid opp -
gaven!
     Likevel er det ikke prøven i Suldal
med den høyeste poengsummen som
rager aller høyest blant merittene hos
11-åringen, men 8. plassen i klasse 3 i
Norgesserie-stevnet på Klepp 16.
 oktober. Her ble Sverre og Heather nest
beste rogalandsekvipasje med 79
poeng, etter Kjetil Vasstveit og Lad og
øvrige navn i norgeseliten, som Jaran
Knive, Karen Bilstad og Sander
Hindenes.

Nervøs før start
Kontakten mellom 11-åringen og hun-
den hans er helt spesiell, og selv har
han bare godord å si om den tre år
gamle samarbeidspartneren sin.
     - Ka so er så fint med Heather? Ho
lystre meg so fint, me har gode kjemi,
og så behandle ho sauene så fint, sjølv
om ho må styrast for ikkje å gå for
nære de, sier han. Heather er
imidlertid ung og kan enkelte ››

     En delvis trent gjeterhund av irsk
 herkomst er på ingen måte gratis, så
Erlend hjalp sin eldste sønn med
 finansene, og ei uke senere var Heather
kommet til gårds. 
     - Men pappa har no sett at me har
vore til hjelp, då, sier Sverre beskjedent,
som et forsvar for bistanden.
     I høst var for eksempel Sverre og
Heather med under sauesankinga i
Røldal. Etter fire lange dager i fjellet
var både Heather og hennes herre
 temmelig gåene. 
     - Men eg fekk i allefall to dage fri frå
skulen, gliser Sverre.
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ganger ha litt lett for å gire seg opp.
Sverre prøver å være nøye med at dette
i alle fall ikke skjer før en konkurranse. 
     - Men det e dyr me har med å gjera,
så me veit jo aldri ka so kan skje like-
vel, sier han.  
     Selv har den 11-årige gjeterhund -
føreren det heller ikke helt godt før
konkurranser. Særlig ikke før viktige
konkurranser med mange landskjente
ekvipasjer, der han også selv har litt lyst
til å imponere. Da har han startnerver
så det kjennes i magen i mange timer
på forhånd. Men .... i det øyeblikket
han har sendt hunden ut er nervøsi -
teten borte.

Trener mye
Selvfølgelig foregår mye av treningen
til Sverre og hans firbeinte medarbei-
der under fader Erlends instruksjon,
men sistnevnte er saueklipper og ofte
hjemmefra, så mye av tiden er 11-
åringen og hunden hans å se med
sauene på egen hånd ute på jordene
rundt gården. 
     Før konkurranser trener ekvipasjen
hver eneste dag, men ellers i sesongen
går det heller aldri mer enn to dager
uten at de to er ute med sauene og
pusser på formen. 

Flere unge førere
Det er for øvrig treningslam tilgjenge-
lig på gården hele vinteren, så helt
stopp i dressuren er det aldri. I tillegg
har Sverre, en og annen helg, trenings-

fellesskap med sønnen til Heathers tid-
ligere eier. Espen Frøvik er også 11 år,
og om han foreløpig ikke har nådd
fullt så langt som Sverre, så er begge
dyktige gjeterhundførere som vi
 kommer til å høre mye til i årene
framover.
     Til og med Sverres yngre bror, Peder
på 10, er så smått kommet i gang med
gjeterhundsporten. Foreløpig bruker
han åtte år gamle «Fiffi», en av famili-
ens erfarne arbeidshunder. 

Pappa bestemmer
Noe stort miljø innen gjeterhund er
det likevel ikke blant jevnaldringene på
Hauge skule på Torvastad. Brødrene
Kvinnesland er nokså alene om den
sysselen. På skolen er det fotballen som
rår. Og Sverre er intet unntak. Kanskje
er det til og med ballspillet på
«Torvastad gutter 11» som er den
 største fritidsinteressen hans foreløpig,
sammen med snowboard i Sauda om
vinteren. 
     - Men, hva gjør du hvis en fotball-
kamp kolliderer med en viktig gjeter-
hundtevling?
     - Æ-æ-æ...Det kan variera. Eg lar
pappa bestemma, sier Sverre. -
Fotballen e no, men pappa seie at
 gjetarhund e nåke eg kan halda på med
lenge.

Sitt ansvar bevisst
Sverres karriere som gjeterhundfører
har bare vart et års tid, men på denne

tiden føler han at han har lært utrolig
mye. Han har sett og lært av andre
førere, og han føler til og med at han
har lært en del av Heather. Men mye
gjenstår enda. Driving og deling er det
han mener de to trenger å trene mest
på, ikke minst fordi det er under
 driving det er flest poeng å tjene eller
tape. 
     Sverre Kvinnesland er en svært
bevisst ung mann når det gjelder 
det han driver med sammen med 
hund og sauer, og han skylder 
sjelden på  hunden når noe går galt 
ute på tevlingsbanen. Det er han som
er fører, og han vet det er hans
ansvar å gi  riktige kommandoer til
Heather.

Vil takke Serge
Til tross for sin raskt stigende resultat-
kurve er 11-åringen likevel nokså
 forsiktig når det gjelder målene for
framtida. 
     - Eg håpe å kunna kvalifisera meg til
NM itte kvart. Det ville vore stort! Og
etter litt press fra journalisten legger
han til: ..... og kanskje vera med i
 toppen om nokre år......
     I tillegg går Sverre rundt og tenker
på en ting til.
     - Eg skulle gjerne ha truffe igjen
Serge og takka han for at han fant
Heather og gav meg sjansen til å få te
detta med gjetarhund!

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

LYNKURS PÅ FLØYTE: Da Sverre fikk to
år gamle irskfødte Heather sist vinter måtte
han lære å bruke fløyte og engelske komman-
doord. Han strevde veldig med å få riktig lyd
i den i starten, men nå brukes fløyta som
den naturligste ting av den unge gjeterhund-
føreren både under trening og konkurranser.

TRENER PÅ DRIVING: - Driving og deling er det Heather og jeg trenger å trene mest på,
og det er under driving det er flest poeng å tjene eller tape også, sier Sverre Kvinnesland.
Her er ekvipasjen under en særdeles våt treningsøkt hjemme på Karmøy.
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Robert Severin Pedersen driver
med sau i Lakselv i Finnmark og
har hatt til dels store tap til
 rovdyr de siste årene. Men 26-
åringen er ikke motløs av den
grunn. Han satser framtida på
sauenæringen og ferdigstiller i
disse dager et nytt sauhus for 
350 vinterfôra dyr. 

Robert Severin (26) har vokst opp på
Bjørkås gård som en av tre søsken, der
det i hovedsak var besteforeldrene som
drev bruket. Den gang var det vanlig
allsidig drift på gården, med både ku,
gris og sauer. Siden 2007 er det Robert
Severin som har styrt drifta, og ved
årsskiftet 2009-2010 overtok han
Bjørkås formelt.

Allsidig familieforetak
Robert Severin satser framtida på saue-

hold, men hvis man regner med all
aktivitet i familien, er det en ganske
sammensatt drift på gården inne på
elvemælen. Det er verken ku eller gris
på Bjørkås lenger, men fra 2001 har
man holdt travhester. Disse brukes
også som en del av opplegget rundt
«inn på tunet»-aktivitetene, rettet mot
skolebarn og barnehager. Robert
Severins samboer Ida Karine er
 dessuten reineier med egen flokk, og
om dyra ikke akkurat har tilhold på
gården, er en del av ungfolkets daglige
gjøremål også knyttet til reindrifts -
næringa. I praksis er Bjørkås gård et
familieforetak, der Robert Severin, Ida
Karine og ungbondens far, Kurt Roger
Pedersen, deler på arbeidet.

Utvider
Takket være langsiktig tenkning hos
foreldrene, og investering i mye nytt
utstyr i årene før Robert Severin over-
tok, har 26-åringen et nokså godt

utgangspunkt for sin framtid som
sauebonde. I skrivende stund har han
210 vinterfôra sauer på gården, men
besetningen er under oppbygging. I
løpet av denne høsten har han bygget
nytt sauefjøs, en 850 kvadratmeter stor
ventilert stålhall med tallefjøs til 320-
350 vinterfôra sauer. Bare småsnekring
er igjen før dyra kan settes inn. Inntil
videre går de ute med fri tilgang til
silofôr.

Nevenyttig
I tillegg er Robert Severin en svært
praktisk kar, som selv konstruerer og
bygger mye av det han trenger av inn-
retninger og utstyr i det daglige.
Undertegnede registrerte med selvsyn
både mye pent snekkerarbeid, smarte
bygningsmessige detaljer i gammel -
fjøset og en stor selvkonstruert kråke-
felle i utkanten av tunet. Det mest
imponerende var likevel bondens
eget modulbaserte klippeanlegg

Satser framtida på sau

BYGGEKLART: Her er alt klart til å bygge nytt sauefjøs, sier Robert Severin Pedersen i begynnelsen av juli i år. I disse dager flyttes dyra
inn i kaldfjøset av stål på 850 kvadratmeter, hvorav 650 kvadratmeter er dyrerom. Her vil det være plass til 320-350 vinterfôra sauer på
talle av flis og tørt gras. Bygget inneholder også kontor, vaktrom og lager.

››
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med porter og luker som kunne
betjenes fra  klippeplassen, slik at
Robert Severin selv på en effektiv måte
kan klippe hele sauebesetningen uten
hjelp fra andre.

Sauemiljø
Porsanger er et av de områdene i
Finnmark hvor det fortsatt er en del
sau og sauebønder. Robert Severin er
medlem av lokallaget Lakselv/Brennelv
Sau og Geit. Selv har han en stor
 besetning til å være i Finnmark, men i
nærområdet hans er det også 5-6 andre
sauebønder med mer enn 40 dyr, samt
noen få med mindre flokker. I tillegg
holder det til en gruppe sauebønder 
4-5 mil lenger nord på Porsanger -
halvøya. Til sammen er det snakk om
rundt 600 vinterfôra dyr.

Mye rovvilt
Det er rovviltet som er den store utfor-
dringen for sauebøndene i Finnmark.
Robert Severins sauer går på sommer-
beite i utmarksområdet Rohci, halv -
annen mil hjemmefra. Beitet deler han
med en annen sauebonde. Området
består av lauvskog og fjell, og er defi-
nert som A-område (områder priori-
tert for rovvilt) når det gjelder gaupe,
men som B-område (områder priori-
tert for beitedyr) i forhold til bjørn og
jerv. Likevel gikk det i 2008 med 10 dyr
til bjørnen fra det første kadaveret ble

funnet til fellingstillatelsen ble gitt.
Dessverre trakk bjørnen ut av området
uten å bli felt, og i ettertid ble det
 funnet 50 kadaver etter dyrets
herjinger i beiteområdet. 

Vil redusere gaupebestanden
2008 var et tungt år for saueholderne i
Lakselv. Selv hadde Robert Severin
dette året et tap, i hovedsak på grunn
av bjørn, på 25% av de voksne sauene,
samt et stort antall små lam. I 2009 var
det gaupa som gjorde størst skade i
flokken hans, med et medført tap på 30
lam og 3-4 voksne sauer. Bestands -
målet for gaupe i området er for lengst
nådd, og for tiden arbeider saue -
bøndene og reindriftsnæringa overfor
myndighetene for å få tatt ut gauper,
slik at man kan bringe forekomsten av
kattedyret ned på et akseptabelt nivå.
Sentral i dialogen med miljøvern -
myndighetene er også Robert Severins
far, Kurt Roger Pedersen, som i tillegg
er leder i det kommunale skadefellings-
laget i Porsanger.

Tilsyn og kadaversøk
Beiteslipp er 11. juni hvert år, og da går
dyra i utmarka til sanking første helga i
september. Som nevnt tidligere går
mye av sommeren med til tilsyn. I
Finnmarks lyse sommernetter beiter
dyra døgnet rundt, og tilsynet foregår
på tilsvarende måte. Familien har ei

seter midt inne i beiteområdet, der
Robert Severin og de andre gjerne
 holder til under tilsynsrundene.

Uten vederlag
I mai 2010 ble det arrangert kurs i
kadaversøk med hund i Porsanger, og i
den forbindelse fikk Lakselv kommune
tildelt en del penger over fylkesman-
nens budsjett, blant annet for å lønne
folk som gikk kadaversøk. Fylkes -
kommunen satte imidlertid som
betingelse at søkene ble foretatt av
 eksterne hunder og førere, visstnok på
grunn av faren for misbruk av ord-
ningen. Dette opplever Robert Severin
som svært urimelig. Han går selv tilsyn
og kadaversøk i helger og på kveldstid
gjennom hele beitesesongen med
 border collien Træets Frøy, og har påvist
en rekke rovdyrdrepte kadaver, både av
sau og rein. Ekvipasjen er effektiv, men
skånsom, for Robert Severin kjenner
terrenget som sin egen bukselomme, og
sauene kjenner  hunden. Likevel har den
unge bonden aldri fått ei krone av noen
for arbeidet sitt.

God stamme
Til tross for rovviltproblematikken har
Robert Severin Pedersen god tro på
sauenæringas og sin egen framtid i
Lakselv. Han har en besetning han er
svært fornøyd med, etter en  stamme
som er bygd opp gjennom 40 år, og

SATSER:- Man må jo jobbe med det man
liker, sier 26 år gamle Robert Severin
Pedersen. Han har drevet Bjørkås gård i
Lakselv siden 2007, bygger nytt sauehus for
320 vinterfôra dyr og har tro på næringas
framtid i Lakselv.

ALLSIDIG TUSENKUNSTNER: Robert Severin er en praktisk kar som selv konstruerer 
og bygger mye av utstyret og innretningene han trenger på gården. Her viser han «klippe-
anlegget» sitt (noe demontert) som gjør det mulig for ham å klippe sauene alene.
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som har tilpasset seg de lokale forhold -
ene. Det er gode  mordyr som er lite
plaget med jur -betennelse under
 normale forhold. De går i løsdrift ut og
inn som det passer dem, de lammer
lett, og dyrlege regningene er lave. I
snitt har han rett under to fødte lam
per søye. Dessverre har han mistet
mange gode morsauer til bjørn, men
han har satt på døtrene etter dem, og
har derfor til en viss grad fått fylt opp
tapet av avlsdyr.

Naturmetoden
Robert Severin er opptatt av resultater,
og er svært bevisst i valget av avlsdyr. I
tillegg til tilvekst og kjøttfylde legger han
også vekt på god ullkvalitet. Det har han
sett har gitt økonomisk ut telling. I fjor
begynte han også å klippe sauene sine
selv, og for å få til det  konstruerte han
sitt modulbaserte klippeanlegg i tre,
med porter og luker som kan betjenes
fra klippeplassen, slik at han på en
 effektiv måte kan klippe hele
sauebesetningen uten hjelp fra andre.
     Det praktiske avlsarbeidet foregår

imidlertid etter naturmetoden. Han
verken fører væren eller inseminerer,
men lar hanndyra gå med sauene og
stoler på at de ordner resten selv. Om

sommeren beiter værene, - for tiden
fem i tallet – på en holme ute i Lakselv.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

PAPPAS GESKJEFT: Travhester har vært en del av dyreholdet på Bjørkås gård siden 2001.
I tillegg brukes de en del i forbindelse med «Inn på tunet»-aktivitetene overfor skolebarn
og barnehager. Hestene er hovedsakelig Robert Severins far, Kurt Roger Pedersens, geskjeft.

Det går i Pluss  for folk og fe
Pluss Multitilskudd Sau 
og Appetitt Sau
For at sauen skal kunne bidra med en 

god produksjon, må den få tilført nok 

nærings-stoffer. God helse og fruktbarhet 

krever riktig mengde, energi, protein, 

mineraler, vitaminer og vann. Behovet for 

de ulike næringsstoffene varierer, avhengig 

av dyras produksjonsstadium. 

 Det vil alltid være behov for ekstra   

 mineraler og vitaminer når 

 kraftfôrmengden er under 3-4 hekto,  

 ved dårlig grovfôrkvalitet eller ved   

 bruk av alternative fôrmidler.
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Pluss Multitilskudd Sau (pellets) og Pluss Multitilskudd Appetitt Sau (pulver) får du i FK butikken.



26 • Sau og Geit nr. 6/2010  

Fylkesleder Atle Aronsen i Troms
Sau og Geit er nå den eneste
igjen av opprinnelig 29 geite -
bønder i Kitdalen i Storfjord
kommune. Han har satset friskt
etter saneringa i 2006, med nytt
fjøs for 200 melkegeiter og
moderne melkestall. I tillegg er
han landets eneste geitebonde
med fullfôrblander og rullende
fôrbrett.

Atle Aronsen har vokst opp med geit -
ene på Sørli i Kitdalen, og overtok
 bruket etter foreldrene i 2001. Det er
imidlertid bare mora hans som bor på
gården i Kitdalen. Selv har Atle slått seg
ned med kone og to barn i boligfeltet
på Hatteng, fem kilometer lenger ned
mot sjøen og E6.

Under oppbygging
Geitene på gården har tidligere vært
plaget av både CAE og byllesjuke, men
etter å ha deltatt i prosjektet Friskere
geiter og sanering i 2006, har dyra vært
helt fri for både sykdom og smitte.
     I 2007 bygde Aronsen nytt fjøs på
620 kvadratmeter. Melkekvoten er på
130 tonn i året, og  leveres i sin helhet
til Tine-meieriet på Storsteinnes.
     Besetningen på 170 årsgeiter er
imidlertid fortsatt under oppbygging,
og i 2011 skal den være oppe i 200
melkende dyr. 

Beiter på innmark
Dalen med det en gang så levende
 geitemiljøet er nå preget av gammel -
dagse og i stor grad nedlagte bruk.
Utmarksområdene i dalen beites av
sau, men for å unngå faren for resmitte
av byllesjuke går Aronsens geiter inne i

fjøset med tilstøtende lufteområde til
etter slåtten i juni. Fra da av går de på
innmarksbeite. Nå disponerer Atle
Aronsen godt med grovfôrarealer, så
ordningen går ikke ut over vintergrov-
fôret, som inntil nå har bestått av fôr-
baller av natureng uten tilsatte ensi -
leringsmidler. Med tanke på optimali-
sering av fórkvaliteten vil han likevel
prøve seg litt fram med ulike typer
ensileringsmidler i årene framover.

Enkelt og effektivt
Det 620 kvadratmeter store geitefjøset
er bygget som kaldfjøs med åpning ut
til et tilstøtende lufteområde. Dyra går
på talle av bjørkeflis og halm, oppå et
fundament av pukk. Dyrearealet gir
halvannen kvadratmeter liggeplass til
hver geit.
     Effektivitet og forenkling var viktig
da Aronsen etter saneringa satset for

Satser i ensomhet

STORT OG LUFTIG: Det 620 kvadratmeter store geitefjøset er bygget som kaldfjøs med åpning ut til et tilstøtende lufteområde. Dyra går
på talle av bjørkeflis og halm, oppå et fundament av pukk. Dyrearealet gir halvannen kvadratmeter liggeplass til hver geit. Aronsen er
 landets eneste geitebonde med fullfôrblander, og utfôring skjer på rullende fôrbrett langs midten av fjøset. Her inspiserer bonden geitene
(t.v.) og kjea (t.h.) fra «balkongen» oppunder mønet.
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fullt igjen. I forbindelse med byggingen
av nytt moderne geitefjøs ble det
installert ny AHI 2x12 melkestall fra
Bardu. Som den hittil eneste geite -
bonde i landet investerte han dessuten
i fullfôrutstyr og rullende fôrbrett. I
innefôringsperioden blandes fullfôret
daglig i egen fullfôrvogn, og består av
surfôr, kraftfôr, brød, kross (grønn
bygg) og bryggerirestavfallet «drav».
Fôret har vist seg å fungere utmerket,
og melkekvaliteten har vært god.
     Utfôringen skjer automatisk, og 
hele løsningen gjør at melkebonden i
Kitdalen nå greier hvert stell på halv -
annen time.

Bratt nedgangskurve
Atle Aronsen har vært fylkestillitsvalgt
siden 2007, og fra 2008 har han sittet
som fylkesleder i Troms Sau og Geit.
Selv om det ikke er lange tiden, har
han i løpet av denne perioden
 registrert en rekke utfordringer som
han mener småfenæringa i Troms står
overfor.
     Selv om fylket har hele 130 geite-
bruk, er det sauebønder det er flest av
blant medlemsmassen i Troms Sau og
Geit. Nedgangskurven i næringa har de
siste åra vært alt for bratt, og det  gjelder
både saue- og geitebønder. Årsakene
tror Aronsen er flere. Antall rovvilt har
økt kraftig. Store avstander gir for store
transportkostnader. Det er mangel på
lettdrevet jord i hele fylket og de fleste
bor såpass bynært at det kan være frist -

ende å flytte eller pendle til annet
arbeid og et mindre bundet liv. 

Større bruk og flere bein
Hva skal så til for at småfenæringa i
Troms skal overleve?
     Aronsen tror at ett av stikkordene er
«større bruk». For at bonden skal tjene
penger må bruka være over en viss
størrelse, men ikke i form av sam -
drifter. I tillegg må de som forblir på
dagens nivå, rent størrelsesmessig,
sørge for å få flere bein å stå på.
Aronsen ser for seg både deltidsarbeid
utenfor gården, inn på tunet-prosjekter
(flersysleri), fiske og andre ting.

Samarbeid
Som fylkesleder ser Aronsen som sin
oppgave å være talsmann for næringa,
spesielt overfor lokale myndigheter.
Blant tema hvor han prøver å bruke sin
påvirkningskraft er alle de vanskelige
eiendomsforholdene rundt omkring.
Mange sitter i uskiftet bo, og der det i
realiteten finnes mange eiere til gården
med tilhørende vanskeligheter når det
gjelder avtaler og langsiktighet, for
eksempel i forbindelse med leiejord. -
Norsk lov bør endres slik at det kun er
én eier på gården, sier Aronsen.
     På rovviltsida tror Atle Aronsen på
prosjekt Leve i Naturen, som benytter
seg av flinke folk fra småfenæringa i
mange av gruppene. - Samarbeid er
metoden for å skape et bedre forvalt-
ningsklima, mener han.

DYRETEKKE: Fjøset er dyras område, og
Aronsen forstyrrer dem ikke i utide. Men
de gangene han tar turen inn til dem blir
han godt mottatt. Her er det årets kje som
viser sin hengivenhet.

INNMARKSBEITING: For å unngå faren for resmitte av byllesjuke, vil ikke Aronsen
 slippe geitene på samme utmarksbeite som sauene i området. Dyra går inne i fjøset til
etter slåtten i juni. Fra da av går de på innmark og kulturbeite rundt husene på gården.
Bildet er tatt i slutten av juni, og foreløpig er det bare den gamle bukken og noen «gjeld-
geiter» som har sluppet ut i det grønne.

TALSMANN: Som fylkesleder ser Aronsen
som sin oppgave å være talsmann for
næringa, spesielt overfor lokale myndig -
heter.

Ny vri
Om han har noen ambisjoner som
 fylkesleder?
     Atle Aronsen vil jobbe jevnt og trutt
for de sakene han tror på, men om det
skulle være noe spesielt han ville ønske
å oppnå, så måtte det ha noe med
«Geitedagene i Tromsø i 2011» å gjøre.
Her har arrangørene planer om en helt
ny vinkling i forhold til tidligere år, og
ambisjonen er å få selveste statsminis-
teren til å komme.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad
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Krav om 
elektronisk merking
All sau skal merkes elektronisk
fra 1. januar 2011. Kravet gjelder
dyr som blir født fra og med 1.
januar 2011. For dyr som skal
eksporteres, og som er født i
2010, gjelder samme krav. Fra
Mattilsynet har vi fått denne
informasjonen som vi herved
viderebringer til produsentene.

For lam som skal slaktes før de er 12
måneder er det i det nye regelverket
ikke krav om elektronisk merking, og
en kan benytte seg av unntakene fra
hovedregelen. Mattilsynet (MT) gjør
oppmerksom på at næringen kan stille
strengere krav enn det offentlige regel-
verket krever – for eksempel i forbin-
delse med mottak av slaktedyr.

Hovedregel: - et visuelt merke
og et elektronisk merke på alle
dyr
Merking av dyr med ett visuelt og ett
elektronisk merke (godkjente merker)

er hovedregelen. Begge øremerkene
skal ha en 7-sifret identifikator (dyre-
holds-id). Begge øremerkene skal være
preget med dyreholds-id og individ-
nummer i løpet av 30 dager etter
 fødsel. Dyreholds-id er det spesielle
identitetsnummeret alle småfeprodu-
senter har fått tildelt av Mattilsynet.
Denne finner du ved å gå inn i
Småferegisteret som er en del av
Husdyrregisteret. Praktiserer en denne
regelen vil alle dyrene i besetningen
være merket, enten de skal slaktes eller
settes på som livdyr. Eier  trenger
dermed ikke merke om eller bestille
nye merker - forutsatt at ingen dyr
mister merker.

Unntak 1:
Gjelder kun for slaktedyr, dvs. dyr som
slaktes før de er 12 mnd.
Merking av dyr med ett visuelt merke
(godkjent merke) og ett alternativt
(ikke-godkjent) merke. Begge merkene
skal ha dyreholds-id og individ -
nummer. Alle lam kan slaktes før de er
12 mnd. uten ommerking.

     Dersom en finner ut at en ønsker å
beholde lamma som livlam, må disse
lamma merkes med et elektronisk
merke i samme øret som de har det
alternative merket. Det bestilles enkelt-
serie av elektroniske merker til de
dyrene som skal bli livlam, og disse
dyrene merkes med et elektronisk
merke i tillegg til det visuelle. Det må
være sammenfallende nummer i den
nye serien.
     I dette tilfellet trenger ikke eier
melde fra til MT før bestilling av
 merker.

Unntak 2:
Gjelder kun for slaktedyr, dvs. dyr som
slaktes før de er 12 mnd.
Merking av dyr med ett visuelt merke
(godkjent merke) og ett alternativt
(ikke-godkjent) merke. Begge merkene
skal være preget med produsent -
nummer (8 siffer) og individnummer.
Dyrene er da merket med kun visuelle
merker. Alle dyrene kan sendes til slakt
før de er 12 mnd.
     De dyrene som skal bli livdyr må
merkes om med både visuelt og
 elektronisk merke med dyreholds-id,
da det ikke er anledning til å bestille
elektroniske merker preget med
 produsentnummer, jfr. § 3 i merke -
forskriften.
     Det er i utgangspunktet ikke lov å
fjerne opprinnelsesmerker. I situa -
sjoner hvor det er aktuelt å fjerne opp-
rinnelsesmerke skal man søke MT
skriftlig om dispensasjon. En slik dis-
pensasjon må være innvilget før man
får lov til å bestille nye øremerker til
livlam. Da bestiller man dobbel serie;
et visuelt merke og et elektronisk
merke til hvert dyr. Disse merkene skal
ha dyreholds-id.

Mer informasjon om merking finner
en på www.mattilsynet.no eller ved å
kontakte Mattilsynet på tlf. 06040.

(Foto: Frida Meyer)
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No treng du ikkje lengre lure på
kva du skal ynskje deg til jul: I
løpet av desember kjem den
 norske omsetjinga av boka
«Lameness in sheep» av Agnes
Winter. Agnes Winter er
 professor ved veterinærhøgskula
i Liverpool, sauebonde og saue-
ekspert. 

Den norske omsetjinga «Halthet hos
sau» blir gjeve ut av Tun forlag, og
Helsetjenesten for sau har vore med på
omsetjinga av boka og tilpassing til
norsk sauehald. Boka tek føre seg opp-
bygginga av klauva, klauvskjering, dei
ulike årsakene til halthet, behandling
og førebygging av desse sjukdommane.
Boka går òg inn på kva sjukdommar
ein som sauebonde sjølv kan gjera
noko med, og gjev ei god skildring av
korleis dette kan gjerast.
     I denne artikkelen vil eg omtale
symptoma på dei viktigaste ikkje-
smittsamme klauvsjukdommane hos
søyer. Dette er sjukdommar som er
svært aktuelle i alle flokkar, men som

ein ikkje høyrer om så ofte. Korleis ein
skal behandle og førebyggje desse kan
du lesa meir om i boka.
     Den ytre harde overflata av klauva
kalles horn. Hornet kan ein dele inn i
vegghorn, som er svært hardt, og såle-
horn, som er mjukare. Hornet utgjer
ein beskyttande kapsel rundt dei indre
strukturane. Dei indre strukturane er
mellom anna klauvbein, klauvleddet,
sener, blodkar og nervar. Dei fleste
klauvsjukdommar oppstår som eit
resultat av at denne kapselen av ein
eller anna grunn blir skada. Dette vil
eksponere dei indre strukturane, der
ein som nemnt finn nervar, noko som
gjer at dette er smertefullt. 

Løysning og byll i den kvite linja
I overgangen mellom sålehorn og vegg-
horn finn ein den kvite linja. Ved løys-
ning i den kvite linja vil festet mellom
vegghornet på yttersiden av klauva og
sålehornet løsne. Dette gjer at det blir
danna ei lomme på innsida av klauv-
veggen. Årsaksforholda er ein ikkje
sikre på hos sau. Hos ku er slike skader
relatert til forfangenhet. Problemet
med løysningane er at det sett seg jord
og sand inni lomma, noko som kan
gjera at løysninga blir meir omfat-
tande, og som disponerer for at det blir
danna ein byll under klauvveggen. Ein
slik byll vil presse på dei indre

 strukturane i klauva, og vil difor vera
smertefull. Når ein har ein byll i den
kvite linja er difor ofte dyret synleg
halt. Verket i byllen vil kunne lage ein
kanal på innsida av vegghornet, som
etterkvart kan opne seg i kronranda. 

Klauvriller og klauvsprekker
Vegghornet blir danna frå horn -
produserande celler i kronranda.
Hornet blir deretter forskyve nedover
på tilsvarande måte som våre negler
veks. Denne hornproduksjonen vil vera
avhengig av faktorar som ernærings -
status og sjukdomsstatus. Etter ein
periode med sjukdom eller dårleg
næringstilgang vil ein kunne sjå at det
blir danna ei tverrgåande rille i vegg-
hornet. 
     Klauvsprekker kan vera både langs-
gåande og tverrgåande. Langsgåande
sprekker kjem som regel som følgje av
ein byll i den kvite linja som har opna
seg i kronranda. Tverrgåande sprekker
tydar på at det tidlegare har vore ein
skade på dei hornproduserande cellene
i kronranda. Sprekker i klauvveggen
gjer at ein lett kan få alvorlege
 infeksjonar i dei indre strukturane,
som kan gjera dyra alvorleg halte og
som har dårleg prognose. 

Granulom
Eit granulom er eit lærhudsbrokk

Halthet hos sau

››
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som kan oppstå som følgje av skader i
klauvkapselen, ofte på grunn av feil
klauvskjæring. Granuloma oppstår
 gjerne i tåa, og har ein jordbær-
liknande struktur. Lærhuden er svært
rik på blodkar og ein må difor ikkje
prøve å skjære desse bort.

Klauvspaltehyperplasi 
Klauvspaltehyperplasi ser ein som ein
eller fleire utvekstar i klauvspalta.
Tilstanden er som regel lite smertefull,
men kan gje halthet ved at den vil
 disponere for betennelse i huda
mellom foldene.

Klauvsekkbetennelse
I huda i klauvspalta sit ein talg -
produserande kjertel. I visse tilfelle 
kan denne kjertelen bli tilstoppa eller
betent. Dette vil ein kunne sjå som 
ein eggforma hevelse i huda ovanfor
klauvspalta.

Av Åshild Våge, HT-sau

Løysning i den kvite linja. Den lause
delen av klauvveggen er fjerna. 
(Foto: Synnøve Vatn)

Tverrgåande klauvsprekk (pil). Hvis
 klauva blir lang vil den brekke av langs
sprekken. Det er svært smertefullt når
klauva brekker av så langt oppe. 
(Foto: Åshild Ø. Våge)

Klauvspaltehyperplasi. Det blir ofte
 betennelse i huda mellom klauvene og
utveksten og sauen blir halt. (Foto: Lisbeth
Hektoen)

Aktuelle bøker om sau!
AGNES WINTER 

Halthet hos sau 
Boka gir en grundig innføring 
i de    korrekte metodene for 
kontroll og  behandling av skader
og sykdommer i klauver, bein og
muskler hos sau.Ved mistanke 
om smittsomme sykdommer er
det viktig med  nøyaktig og rask
 behandling. I tillegg innføring 
i riktig bruk av utstyr for
 behandling av halthet. Tilpasset
prosjektet "Friske føtter". 

ISBN 978-82-529-3312-3             
kr 379,-

SYNNØVE VATN, LISBETH HEKTOEN OG OLA NAFSTAD 

Helse og velferd hos sau

’’ Den bør være obligatorisk i bok-
hylla til alle som driver med sau
Knut I. Dragset, Norsk Veterinærtidskrift. 

Pensumbok til kurset Dyrevelferd hos sau. Boka er
oppdatert med fakta om sjukdommen fotråte. 
3. opplag. Utgitt i samarbeid med Animalia.

ISBN 978-82-529-3180-8 Før kr 419,-     
Julepris 349,-

Bestilling: bestilling@tunforlag.no 
eller telefon 21 31 44 00 / 33

Mange gode juletilbud på boktunet.no!
Tilbudsprisene gjelder ut 2010.

NYHET

Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av  
Solveig Stubsjøen, Animalia – Helsetjenesten for sau. 

www.boktunet.no
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Beiteperioden er ansett som
 høyrisiko for utvikling av fotråte.
Her er en liten statusrapport
over det som har skjedd i løpet
av sommeren og høsten både når
det gjelder kliniske tilfeller,
 saneringsoppstart og
undersøkelse av båndlagte
 besetninger. 

Prosjekt Friske føtter ble som kjent
opprettet som en forlengelse av Snu
sauen og har vært i drift siden 2009. Et
viktig funn etter 2 år er at alvorlig fot-
råte ikke er vidt utbredt i Norge, og at
de aller fleste norske saueføtter er
 friske. Antall besetninger med alvorlig
klinisk fotråte fra 2008 og fram til i dag
er 64 besetninger. Av disse er 6 lokali-
sert på Østlandet, resten i Rogaland. I
tillegg kommer en håndfull besetninger
med moderate symptomer, som er
under utredning. 

Nye tilfeller
I løpet av sommeren og høsten 2010 er
det avdekket 13 nye tilfeller av alvorlig
fotråte. Diagnosen er hovedsakelig stilt

pga. utbrudd av sjukdom, mens noen
tilfeller er avdekket ved undersøkelse
av kontaktbesetninger eller tidligere
båndlagte flokker. Totalt er det under-
søkt over 150 besetninger i 2010, dette
er enten kontaktbesetninger eller
 tidligere båndlagte besetninger etter
Snu sauen i 2008. 
     Alle nye tilfeller har vært i Midt-
Rogaland og da i områder med tid -
ligere kjent forekomst av fotråte, med
unntak av en besetning i Hedmark. I
alle rogalandsbesetningene er det
 isolert virulente (hissige) varianter av
fotråtebakterien, mens det i hedmarks-
besetningen ble isolert lavvirulente
(mindre hissige) varianter. Dette føyer
seg inn i det bildet vi har fra tidligere.
Virulente varianter er så langt kun
påvist i Rogaland, men ikke i flokker
med alvorlig klinisk fotråte på
Østlandet. Det kliniske bildet i flok-
kene på Østlandet har vært alvorlig,
men likevel av mindre alvorlig karakter
enn symptomene i rogalandsflokkene. 

Utvidet prøvetaking
Det er kjent fra andre land og også fra
erfaringer her i Norge, at fotråte kan

ligge skjult i en flokk over tid uten å gi
symptomer. Ved undersøkelse i høst ble
det satt i gang prøvetaking for å dyrke
fotråtebakterien i alle flokker som ble
snudd. Det ble gjort for å øke kunn -
skapen om evt. forekomst av virulente
(hissige) varianter i flokker uten symp-
tomer. Arbeidet med disse prøvene
pågår for fullt og resultatene er ikke
klare. Resultater så langt viser heldigvis
at i de aller fleste flokker som ikke har
symptomer klarer vi heller ikke å dyrke
bakterier. Men i et fåtalls flokker er det
dyrket levende bakterier, og disse
undersøkes nå videre for virulens.
Resultatene fra dette vil vi komme til-
bake til i neste nummer av Sau og Geit.

Sanering
Besetninger med alvorlig klinisk fotråte
må sanere for å få opphevet båndleg-
gingen og for å bedre velferden til
sauene. Det er også viktig å komme i
gang med sanering for å hindre spred-
ning til andre friske flokker. Selv om
alle besetninger med fotråte blir bånd-
lagt for å hindre smitte til andre, ser vi
en opphoping av flokker med alvorlig
fotråte i enkelte områder. Det er grunn
til å tro at smitte er spredd til nabo-
flokker i flere tilfeller. I påvente av at
sanering settes i gang er det derfor
 viktig å beskytte friske flokker mot
smitte gjennom gode gjerder og rutiner
for håndtering når sau kommer seg
gjennom gjerdene. Det kan være aktu-
elt å undersøke dyra, isolere og evt.
 fotbade de, avhengig av situasjonen. 

Soneforskrift i Rogaland
I august ble en egen soneforskrift for
Rogaland iverksatt. Den stiller krav om
egenerklæring og fotbad ved all livdyr-
overføring i Rogaland. Grunnet økt
risiko for smittespredning er det i
Midt-Rogaland ytterligere krav om
ekstra fotbad og karantene på tørt
underlag i minst en uke. Dette vil
redusere risikoen for spredning av
 fotråte innenfor Rogaland. 

Synnøve Vatn,
Prosjekt Friske føtter

Prosjekt Friske føtter:

Nytt fra fotråtefronten

Undersøkelse av over 4000 saueflokker har dokumentert at de aller fleste norske sauer 
har friske føtter. Men dårlig klauvstell og fotråte er en utfordring som må tas på alvor i
næringa som helhet og hos den enkelte produsent. (Foto: Grethe Ringdal)



32 • Sau og Geit nr. 6/2010  

Sauenæringa har selv hoved -
ansvaret for å opprettholde en
god dyrehelsestatus. Det er også
næringa selv som har den største
langsiktige gevinsten av dette.
NSG ønsker å ta smittsomme
sjukdommer på alvor og har satt
ned en arbeidsgruppe som skal
komme med forslag til tiltak for
å bedre det generelle smitte -
vernet i saueholdet. I 2011 vil det
bli mye fokus på dette temaet i
organisasjonen.

Mange forhold gjør at risikobildet i
sauenæringa er i endring. Import av
levende dyr, kombinert med mindre
restriksjoner og kontroll fra det offent-
lige sin side, betyr økt risiko for nye
sjukdommer. Mangelfulle rutiner for
smittevern kan medføre at slike sjuk-
dommer kan spres over store områder
før de oppdages. Økt reiseaktivitet og
bruk av utenlandsk arbeidskraft, ikke
minst på gårdsbruk, utgjør også en
risiko. Videre skjer det struktur -
endringer i retning større flokker, noe
som innebærer økt smittepress i det
enkelte fjøs og større konsekvenser når
smittsomme sjukdommer bryter ut.  
     Arbeidet med å sanere sjukdom hos
geit i prosjekt Friskere geiter er om -
fattende og mange besetninger er nå
ferdig sanert. Fare for re-smitte fra sau
til geit, spesielt når det gjelder bylle -
sjuke, er en utfordring mange steder.
Også den som ikke selv driver med geit
har et ansvar for å ta vare på resultat -
ene i prosjekt Friskere geiter. Alle disse
faktorene gjør det viktig og nødvendig
med fokus på smittevern i saueholdet.

Hva skal vi verne oss mot?
Vi har en relativt god situasjon i Norge
når det gjelder alvorlige smittsomme
sjukdommer som mædi og skrape -
sjuke. Det er ingen selvfølge, men
 skyldes hovedsakelig at myndighetene

opp gjennom åra har gått inn med
omfattende, for mange smertefulle, til-
tak for å bekjempe sjukdommene.
Siden 2008 er det brukt store ressurser
på å overvåke situasjonen når det
 gjelder virussjukdommen blåtunge, og

både næringa selv og det offentlige har
brukt mye ressurser på å kartlegge og
bekjempe spredning av alvorlig fotråte.
Antakeligvis vil vi få flere slike nye
bekjentskaper i åra som kommer. Da
gjelder det å ha gode hverdagsrutiner

Saueholdet er avhengig av fellesbeiter. Derfor er det viktig med smittereduserende tiltak
ved sanking og skilling; lavere dyretetthet, kortest mulig kontakttid mellom flokker og
 drenerende underlag i sanke- og skillekveer. (Foto: Grethe Ringdal)

Smittevern i 
hode og handling
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som begrenser smittespredning og for-
hindrer at sjukdommene er «over alt»
før vi oppdager at vi har dem. Da blir
også bekjempelsen mindre smertefull.
     Det er imidlertid ikke bare slike
alvorlige smittsomme sjukdommer 
(A- og B-sjukdommer) det er viktig å
beskytte seg mot. Like viktig er «hver-
dagssmitte» som koli-infeksjoner,
munnskurv, parasitter m.m. Når det
gjelder sistnevnte så er innvollspara -
sitten Nematodirus battus et godt
eksempel på effektiv smittespredning.
Etter at den ble importert fra Skottland
til Jæren med suffolk-sau på slutten av
1950-tallet, er den spredd til store deler
av landet. Uavhengig av import kan vi
på samme måte, dersom vi ikke er
påpasselige, gradvis spre innvollspara-
sitter som er resistente mot medika-
menter. Dette problemet begynner nå å
dukke opp i deler av landet og kan
følge med som «nissen på lasset» ved
kjøp og salg av livdyr eller spres
mellom besetninger gjennom annen
livdyrkontakt, inkludert fellesbeiter. 

Anbefalinger om smittevern 
Det vil aldri være mulig å beskytte seg
100% mot all smittsom sjukdom.
Driftsformen i saueholdet, med bruk
av fellesbeiter og et avlssystem som
gjør det nødvendig med en viss over -
føring av livdyr mellom besetninger,
gjør at man ikke kan få til helt «vann-
tette» systemer. Likevel er det viktig å
redusere risikoen for smitteoverføring
så godt som mulig på så mange
 områder som mulig. Det gjør den
totale risikoen for utbrudd av
 smittsomme sjukdommer mindre. 
     I første omgang vil arbeidsgruppa
komme med anbefalinger om smitte-
vern i forbindelse med livdyrkontakt,
beite, utstyr og persontrafikk. Det
handler i stor grad om gode hverdags-
rutiner og om å ha smittevern i
bevisstheten i alt daglig virke. På sikt
bør det også være et mål å gjøre
 kontaktnettet i saueholdet vesentlig
mindre, og man bør få bedre systemer
for dokumentasjon av helsestatus ved
salg av livdyr. Det er langsiktig arbeid
som må ta tid å gjennomføre, men
 nettopp derfor må man begynne å
tenke på det nå. 

Av Lisbeth Hektoen, HT-sau og
Kristin Bakke Lajord, 

styremedlem i NSG og leder av 
arbeidsgruppa

MYHRES maskinomsetning AS
3158 Andebu – Tlf 33 44 00 76 www.myhresmaskin.no

Jyfa dyrehenger for traktor Bateson traktorhenger, leveres i en og to etg.

Bateson Bil-Sau-Varehenger Bateson bilhenger, leveres i en og to etg.
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Be om tilbud.

Navn: .....................................................................

Adresse: ...............................................................

Tlf.: .........................................................................

6891 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 83 40 · Fax 57 69 83 49 · www.sopro.no

Strekkmetallrister

Innredninger

Ferister

Drikkerenner

Vi ønsker alle våre 
lesere og samarbeidspartnere 
en riktig god jul 
og et godt nytt år!
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Kor mange dyr som kan gå i eit
utmarksområde er heilt avhengig
av naturvilkåra på staden og
kva mål ein har med beite -
bruken. 

Døme på mål med utmarksbeiting kan
vera å skjøtte biologisk mangfald eller
ulike landskapskvalitetar, hindre att-
groing eller få mest muleg att i form av
kjøt. Tilrådd dyretal kan bli ulikt etter
kva mål ein legg vekt på. For beite -
næring i utmark vil det vanlegaste
målet vera optimal produksjon av 
kjøt, samstundes som ein tek vare 
på  produksjonsgrunnlaget på lang 
sikt.

Beitekapasitet
I dei fleste spørsmål kring beitebruk i
utmark vil det vera behov for å seie
noko om kor mange dyr det er plass til
innafor eit gitt areal. Halde riktig beite-
trykk er viktig. Blir beitetrykket for
høgt må dyra eta mindre næringsrike
planter og tilveksten går ned. For lågt
dyretal kan gje attgroing og endring av
undervegetasjonen frå grasrikdom til

meir bregner og urter på rik mark eller
meir lyng på fattigare areal. 
     På grunn av det mangfald av
 faktorar som spelar inn kring husdyr
sin beitebruk, og svakt forskingsgrunn-
lag, er det knytt stor usikkerheit til
berekningar av dyretal. Derfor bør ein
legge ulike tilnærmingsmåtar til grunn
når ein arbeider med slike saker. Her
skal vi sjå på tre vegar å gå som saman
kan gje eit grunnlag for tilråding av
dyretal. 

•    Berekning ut frå ressursgrunnlaget
•    Vurdering av avbeitingsgrad i

 vegetasjonen
•    Produksjonsresultat frå beitedyr

Nyttbart beite
Mykje utmarksareal er ikkje eigna som
beite for husdyr. Dersom dyra får velje
fritt vil dei ikkje bruke desse areala, og
blir dei  nøydde til å gå her blir det lite
tilvekst. Berekning av dyretal per km2

totalareal seier derfor lite. Det er dyre-
tal per km2 nyttbart beite som viser kva
beitetrykk vegetasjonen i eit område
blir utsett for. Med nyttbart beite
 meinar ein det arealet som ein kan

rekne med at dyra tek beitegrøde i frå,
og som er av betydning for tilveksten.
Kor mykje av eit beiteområde som er
nyttbart vil variere veldig. Ofte er dette
berre halvparten når ein har med
 større utmarksareal å gjera. Med
utgangspunkt i eit vegetasjonskart kan
ein sortere vegetasjonstypane etter kva
beiteverdi dei har og dermed koma
fram til nyttbar beitevidd.
     
Ressursgrunnlag
Oversikt over vegetasjonstypefordeling
gir god kunnskap om ressursgrunn -
laget for husdyrbeite i eit område. Ut
frå det vi veit om beiteverdien til kvar
vegetasjonstype kan vi dele desse i tre
klassar, mindre godt, godt og svært godt
beite. Fordelinga av vegetasjons typar
med ulike beiteverdiar gir igjen grunn-
lag for å klassifisere heile beiteområdet
etter same verdiskala. Eit område
dominert av vegetasjonstypar med
 beiteverdien godt beite og der 10-25 %
er svært godt beite, gjev til dømes
områdeverdien godt beite. Har vi
 klassifisert den gjennomsnittlege
beiteverdien for området kan vi gå inn
i ein tabell som er utvikla for berek-

Beitekapasitet i utmark

Det er viktig å finne riktig beitetrykk i eit område.
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ning av dyretal. Den vart laga av Aksel
Tveitnes i samband med Selskapet for
Norges Vel sine beitegranskingar på 40-
50-talet. Etterprøving har vist at desse
tala er eigna dersom ein legg nyttbart
beite til grunn. 
     Tabellen er utvikla for sau der ein
kan rekne eit gjennomsnittleg fôropp-
tak på 1 fôreining per dyr per dag
gjennom beitesesongen i ein flokk med
normal fordeling av søyer og lam. For
storfe vil fôropptaket variere mykje
etter kva rase ein har med å gjera,
flokksamansetting, alder på dyr m.m. 
5 fôreiningar per dag kan brukast for
ungdyr av NRF-rase.   
     Tabellen er berre eigna for store
 beiteområde på beitelagsnivå. Mindre
område med store areal av svært godt
beite vil gje plass til langt høgare dyre-
tal. På høgtliggande fjellbeite er plante-
produksjonen låg slik at her bør tala
reduserast litt. I barskogområde med
lite hogstflater bør også dyretalet ligge
heller lågt i høve til det tabellen viser. 
     
Avbeitingsgrad
Siste delen av beiteperioden er den
mest kritiske med omsyn til beite -
kapasitet. Dette av di produksjonen av
beiteplanter vil variere gjennom
sesongen - høgast på forsommaren og
gradvis mindre utover hausten.
Fôrbehovet til veksande beitedyr vil
derimot auke og vera størst mot
 slutten av beitesesongen. Dette gjer at
kravet til beitevidd for kvart dyr også
vil auke utover sommaren og hausten.
Knappheit på beite vil derfor først og
fremst bli synleg mot slutten av beite-
sesongen. Ei vurdering av avbeitings-
grad da kan gje ein god indikasjon på
beitetrykket. Slik vurdering må gjerast i
heile beitet for å gje rett inntrykk, og
det må takast utgangspunkt i typar av
høg beitekvalitet som har nokolunde
jamn forekomst i området. Dette vil òg
kunne avdekke kor jamt beitet blir
bruka. Det er viktig da det hjelper lite å
fastsette dyretal dersom dyra berre
brukar delar av beitet. 

Produksjonsresultat
Dersom ein følgjer med i utviklinga av
beitebelegg og avdrått år for år, vil ein
kunne anta at det optimale er passert
dersom avdråtten viser nedgang. For
kjøtproduserande dyreslag er vekt eit
godt mål på avdrått. Låge vekter eitt år
kan ha sin årsak i ugunstige
 vertilhøve for planteproduksjon

Beitekapasitet for dyr (samla tal sleppte dyr) på utmarksbeite med eit
 fôrbehov på 1 f.e. (sau) og 5 f.e. (storfe) per dag. Tabellen er bearbeidd etter
Tveitnes (1949).
Fôropptak Beitekvalitet Dyr per km² Dekar
per dag per dyr
1,0 f.e. Mindre godt beite 33 -  54 30 - 19
(sau) Godt beite 55 -  76 18 - 13

Svært godt beite 77 - 108 13 -  9
5,0 f.e. Mindre godt beite 7 -  11 150 - 95
(storfe) Godt beite 11 -  15 90 - 65

Svært godt beite 15 -  22 65 - 45

For lågt beitetrykk i rik fjellskog er eit stort problem på norske utmarksbeite i dag. 
Den  giftige planta tyrihjelm breier og skuggar etter kvart ut beitegraset.

Det dårlege beitegraset finnskjegg kan bre seg ved høgt beitetrykk på fattig mark. ››



36 • Sau og Geit nr. 6/2010  

eller trivselen til beitedyra. Dersom
låge vekter vedvarar over fleire år vil
høgt beitebelegg kunne vera årsaken.
Den som tek seg bryet med vegingar
undervegs i beiteperioden vil kunne
skaffe seg mykje informasjon om
beitet.   

Følg med beitedyr og vegetasjon
Norsk natur er mangfaldig, det same er
beitedyr sin bruk av vegetasjon og
landskap. Uansett kor mykje ein
 forskar i utmark vil tilpassing av
dyretal i stor grad vera avhengig av god
lokal kunnskap og godt utvikla skjønn.
Best tilpassing av dyretal får ein ved å
følgje bruken av eige beiteområde, sjå
på utviklinga i vegetasjonen og obser-
vere vektene på dyr frå beitet over tid. 
     Atle Mysterud og Gunnar
Austrheim har, gjennom si forsking på
fjellbeite i Hol og i Setesdalsheiane, fått
fram mykje kunnskap for vurdering av
beitetrykk i høve til biologisk mang-
fald. Om dette er mykje å finne på
nettsida http://folk.uio.no/atlemy/

Tekst og foto: Yngve Rekdal

Lav- og lyngrike skogtypar har så lite beiteplanter at dyra ikkje vil gå her så lenge dei har
anna val. Denne vegetasjonstypen blir ikkje rekna som nyttbart beite. I Hedmark er over
halvparten av skogarealet av denne typen.

• Full oversikt over buskapen din, hver søye har
kartotekkort med hele livet på et sted.

• Enkel og sikker registrering.
• Slaktedata og indekser hentes fra Internett.
• Henter data fra vekter, PDA og lesestaver.
• Helse - Fôring - KSL - prognoser - stamtavle.
• Vi hjelper deg i gang. Pris kr 1.200,- + mva

Led-Sau – dataprogram for 
aktive saueholdere

PDA, med og uten RFID-leser forenkler registreringen betydelig.
• Vi har 3 års erfaring med PDA til registrering av opplysninger.
• Kan brukes til registrering av vekter, paring, lamming, scanning,

hendelser, behandling, sortering, oppslag m.m.
• Kan sende til Sauekontrollen.
Pris PDA og nødvendig program, fra kr 2.890,- + mva

For flere opplysninger ring: 62 34 50 05
– eller besøk vår nettside: lindholtdata.no-20 år med data så folk forstår det!
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I løpet av de to dagene som var
satt av til den Nasjonale konfe-
ransen om rovvilt, beitedyr og
samfunn på Hamar 26. til 27.
oktober, var det samlet over 120
personer med ulike interesser for
dette temaet. 

Konferansen har vært arrangert tid -
ligere og planleggingen av konferansen
i 2011 skal allerede være i gang. 

Fagprogram
Konferansen hadde et interessant
 program som var nyttig å lytte til
uansett side i rovviltsaken. Det var
foredragsholdere fra blant annet
Miljøvern departementet, forskere fra
forskjellige institusjoner, Statens
Landbruks forvaltning, Telespor, fylkes-
mannen, rovviltnemnder og NJFF.
     Tone Våg forteller at hun synes det
var en litt skjev fordeling i innleggene
som ble holdt. 
     - Både foredragsholderen fra det
Skandinaviske Bjørneprosjektet og
andre foredragsholdere vinklet tema-
tikken slik at det stort sett bare var sau
som var problemet for etableringen av
større rovviltbestander i Norge. Hjorte -

vilt og tamrein ble ikke nevnt som
 byttedyr for rovdyra i flere innlegg, kan
Tone Våg fortelle. 
     Skal det bli balanse i problem -
stillingene på en slik konferanse må
også beitenæringene og forskere som
kan si noe om betydningen av beiting i
utmark i forhold til naturmangfoldet
få komme til orde med foredrag. Ved
en senere konferanse kan det med
 fordel også settes fokus på de positive
samfunnsmessige ringvirkningene som
beitedyr fører med seg rundt om i
 regionene. 
     Det ville også vært interessant om
man på en slik konferanse kunne tatt
opp spørsmål om matproduksjon.
Hvor tenker for eksempel naturvern -
erne og WWF å hente maten sin fra i
fremtiden? Konferansen heter tross alt
nasjonal konferanse om rovvilt, beite-
dyr og samfunn. 

Deltakere på konferansen
NSG var representert med fem
 personer på konferansen. Tone Våg fra
Nord-Trøndelag Sau og Geit gjorde en
god jobb som debattant i debattpanelet
avslutningsvis på konferansen.  Akers -
hus Sau og Geit var representert med
to personer, Kjetil Fagerlund og Mina
Stenberg Sjuve. Fra Møre og Romsdal

Sau og Geit stilte Solfrid Holm. NSG
sentralt stilte med Kari Anne Kaxrud
Wilberg. 
     Ellers var det en god miks av
 deltakere fra flere rovviltnemnder,
fylkesmenn representert fra flere fylker,
Mattilsynet, kommuner, politiet, Miljø -
verndepartementet, Direktoratet for
Naturforvaltning, interesseorganisa -
sjoner fra landbrukssiden og verne -
siden, studenter m.fl. 

Debatt
Konferansen ble avsluttet med en opp-
summerende debatt om utfordringer
rundt forvaltningen av ulv og bjørn i
Norge. Debattpanelet var valgt ut og
satt sammen av arrangøren i god tid
før konferansen. Det var en bra avslut-
tende debatt for beitenæringa sin del.
Verneinteressentene var av en annen
oppfatning i etterkant av debatten, for
det viste seg at politikerne fra de to
rovviltnemndene som var representert
var mest enig med beitenæringen i
debatten. Debattpanelet bestod av to
representanter fra rovviltnemndene, en
fra NJFF, en fra NSG og en fra WWF. 
     Det er viktig å ta til seg at rovvilt og
utfordringene rundt rovvilt er et
 samfunnsspørsmål, ikke bare en stor
utfordring tapsmessig for sauebønder
og reineiere samt en lidenskapelig
interesse blant rovviltforkjemperne.
Dette er en debatt som må gjelde for
hele samfunnet og ikke kun et fåtall
personer med motstridende interesser.
Det ble videre stilt et spørsmål fra
salen som skilte seg ut fra de andre
spørs målene, det var rettet mot WWF:
«Hva tenker WWF om matvarepro-
duksjonen i Norge? Import av kraftfôr
kontra utmarksbeiting? Anser WWF
norsk matvaresikkerhet som viktig?»
Hvorpå WWF svarte: «Fra et rent øko-
logisk perspektiv er utmarksbeiting å
foretrekke, men matproduksjonen skal
ikke foregå på bekostning av
naturmang foldet, men det er selvsagt
ideelt med kortreist mat.»
Foredragene er gjort tilgjengelig på:
www.naturutvikling.no/

Tekst og foto: Kari Anne Kaxrud Wilberg

Nasjonal konferanse:

Rovvilt, beitedyr og samfunn

DEBATTPANELET: Fra v. Reidun Gravdahl (rovviltnemnda region 3), Tone Våg (Norsk
Sau og Geit), Arnfinn Nergård (rovviltnemnda region 5), Siri Parmann (NJFF) og Ole
Martin Liselvand (WWF). 
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www.nsg.no

Organisasjonsnytt

Landsmøtet for 2011 er denne gangen
lagt til Flesland ved Bergen, 16. og 17.
mars. Representantskapsmøtet avholdes
15. mars.

Saker til behandling i landsmøtet
Saker som ønskes behandlet av lands -
møtet må, i henhold til lovene § 8, være
styret i hende innen 8 uker før lands -
møtet holdes. For 2011 blir fristen da
 tirsdag 18. januar.

Om hvem som har rett til å fremme
saker til landsmøtet, sier lovene § 8:
«Rett til å reise saker for landsmøtet har
styret i NSG, representantskapet og fylkes -
laga. Saker frå lokallaga må ha tilråding
gjennom fylkeslag.»

Lover for lands-, fylkes- og lokallag
Lagslovene var sist revidert og vedtatt i
landsmøtet 25. mars 2009. Styret i NSG
har oppnevnt en arbeidsgruppe bestående
av styremedlem Erling Offerdal (leder),
 fylkesleder Inger Johanne Tafjord og
redaktør/seniorrådgiver Arne Flatebø, som
skal forberede en evt. revisjon av lovene til
landsmøtet i 2011. Generalsekretær Lars
Erik Wallin er  sekretær for arbeidsgruppa.

Minner om at lagslovene er å finne på
nettsidene våre: www.nsg.no

Medlemskap i Norsk Sau og Geit
Årsmøtene i fylkes- og lokallagene står
snart for døra, med valg og eventuelle
andre avstemninger. I anledning dette
minner vi om at alle medlemskap i NSG, i
henhold til lovene § 3, er personlige.
Dette vil bl.a. si at en må være
 medlem på årsmøtedagen for å
kunne stille til valg og ha stemmerett.
Det holder altså ikke at ektefelle
eller andre i familien/husstanden er
medlem. Alle medlemskategorier gir
fulle rettigheter på årsmøtet. 

Medlemskontingenten for 2011
Representantskapet i NSG vedtok 18.
mars 2010 at medlemskontingenten for
2011 skal økes med kr 100,- for
 hovedmedlemmer. Noe av bakgrunnen
for dette er å styrke økonomien spesielt
for lokallagene. Kontingentøkningen
 fordeles med kr 50,- til lokallagene, 
kr 25,- til  fylkeslagene og kr 25,- til 
NSG sentralt. Lokallagenes andel av
 medlemskontingenten for
hovedmedlemskap øker dermed 53% 
i forhold til 2010. Tabellen under viser
 kontingentsatsene for 2011 og  
fordeling av kontingenten innen
 organisasjonen.

Landsmøtet

Nye NSG-websider til jul

Medlemskontingent i NSG for 2011:

Hovedmedl., Hovedmedl., Husstands-

0-50 dyr mer enn 50 dyr medl. Støttemedl. Æresmedl.

Lokallag 145 145 125 125

Fylkeslag 225 225 80 80

Landslag 430 830 95 95 300

Sum 800 1.200 300 300 300

Vi lanserer nye hjemmesider 20.
desember. Nå kan alle fylkes- og
lokallag ha egne Internettsider under
NSG-domenet. Til neste år kommer
en egen kunnskapsdatabase.

Siste året har vi jobbet med å lage nye
websider for organisasjonen. Målet har
vært at alle fylkes- og lokallaga våre kan
ha egne sider som er integrert i vår
webløsning. Nå er dette så å si på plass.
20. desember åpner vi de nye sidene.
Fylkeslaga sine sider vil da ligge klare, men
det vil ta litt tid før disse blir fylt opp med
informasjon. Vi vil hjelpe til så godt vi kan
for å få også dette raskt på plass. I den
forbindelse er tanken å holde webkurs for
nøkkelpersoner i fylkene. Vi kommer
 tilbake med informasjon til fylkeslagene så
snart vi har dette klart.

Lokallagssider
Også lokallaga kan nå få egne hjemme -
sider som ligger under NSG-sidene. Vi
håper at mange lokallag etter hvert vil
benytte seg av dette tilbudet. Flere og
flere benytter Internett når de er på søk
etter informasjon, det gjør sikkert også
våre medlemmer. 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 annen form for
 informasjonsaktiviteter som lokallaga
driver med som; møter, brev, e-post osv.
Det er viktig å være bevisst på at ikke alle
bruker Internett like aktivt.

Webadressa vår blir som før:
www.nsg.no. Adresser til fylkeslaga blir :
www.nsg.no/fylkesnavnet og lokallaga:
www.nsg.no/fylkesnavnet/lokallagsnavnet 

Egen kunnskapsdatabase
De nye nettsidene våre vil også få en egen
kunnskapsdatabase. Denne er enda ikke
klar, men dette arbeidet starter vi med
straks over nyttår. Målet er at  kunnskaps -
databasen skal være klar og kan lanseres
tidlig på høsten 2011.

Databasen vil inneholde fagstoff i form
av artikler og andre dokumenter med rele-
vans til de fagområdene småfeholdet er
opptatt av. Dette omfatter publika sjoner
knyttet til forskning, prosjekter, utredninger
og frittstående fagstoff. Databasen blir fritt
tilgjengelig på NSG sine nettsider og base-
res på søkefunksjon på fagområde, tema,
forfatter og/eller andre relevante søkeord.

Arbeidet med kunnskapsdatabasen skal
gjøres som et prosjektsamarbeid med
«Småfeprogrammet for fjellregionen» som
går i regi av Fylkesmannen i Hedmark. 
Framtidig fornying, vedlikehold og drift av
databasen vil bli NSG sitt ansvar. 



Sau og Geit nr. 6/2010 • 39

Den nye utgaven av «Vi høster ull» er
blitt en flott lærebok for alle som
ønsker å lære mer om saueklipping,
ullhåndtering og ullklassifisering. 

Læreboka anbefales også for andre med
interesse for fagområdet ull. Boka passer
godt i kombinasjon med praktiske kurs og
er fin å ha som oppslagsverk når kurset er
slutt og brukeren skal prøve seg på egen-
hånd.

Boka er utformet som en perm, med
hullede ark og stive skilleark for hvert
kapittel. Brukeren kan selv legge inn
 tilleggsinformasjon, oppdateringer og egne
notater. Boka er delt inn i 16 oversiktlige
kapitler. Hovedkapitlene er som følger :

• Saueraser og ulltyper i Norge
• Ullfiberen
• Ta vare på ullkvaliteten
• Ullklassifisering
• Norsk ullstandard
• Avlsarbeid på ullkvalitet
• Klipping av sau
• Klippeteknikk
• Klippeutstyr
• Arrangørhåndbok for kurs
• Regelverk for konkurranser 

(inkl. NM-håndbok)

I tillegg finner du en kort innledning, to
korte kapitler om foredling av ull og skinn,
nyttige adresser og plass til egne notater.

Vær spesielt oppmerksom på at det er
tatt mange nye bilder til kapitlet klippe -
teknikk, som steg for steg viser hvordan vi
best kan utføre selve klippinga.

Den første og andre utgaven av «Vi
høster ull» kom i henholdsvis 1999 og
2003, og var i hovedsak skrevet av Henrik
Steffens og Sissel Berntsen. I denne tredje
utgaven har Sissel Berntsen gjort det
meste av jobben, godt hjulpet av Rolf
Gravdal fra Norske Saueklipperes
Forening, Signe Dahl, Turid Sundt og
Anne-Cath. Grimstad fra Norsk Sau og
Geit og Anna Rehnberg fra Norsk
Genressurssenter.

Ny utgave av 
«Vi høster ull»

Nytt saue -
klippersertifikat

Proffkurs i 
saueklipping

Det har vært stor kursaktivitet innen
saueklipping i år. For første gang på
mange år har det blitt søkt om støtte
til mer enn 20 kurs. Antall deltakere
er også høyt, men det foreligger ikke
noen oversikt over dette pr. dato.

Den nye utgaven av kursmateri -
ellet «Vi høster ull» kom dessverre
litt seint, men ettersendes nå til alle
som har gått kurs i år.

Det er innført et nytt saueklipper-
sertifikat i år. Sertifikatet er utarbeidet
etter tilsvarende opplegg som i
England og New Zealand. Alle som
deltar på kurs får sertifikat med
 informasjon om oppnådd nivå i
henhold til NSG sin standard for god
saue klipping. Standarden innebærer at
en skal kunne klippe sauen korrekt og
uten assistanse på en slik måte at
 verdien av ulla blir ivaretatt på best
mulig måte, og med et minimum av
ubehag for både sau og klipper. I tillegg
kreves det en god del kunnskap om
ulike emner knyttet til ull og klipping.
Det finnes fire nivåer:

• Nybegynner (blå) – Kan klippe en
sau uten assistanse i henhold til
NSGs standard.

• Junior (bronse) – Kan klippe minst
12 sauer/time i henhold til NSGs
standard.

• Mellom (sølv) – Kan klippe minst
20 sauer/time i henhold til NSGs
standard.

• Senior (gull) – Kan klippe minst 40
sauer/time i henhold til NSGs
standard.

Mandag 24. januar 2011 blir det
 arrangert proffkurs på Nortura sitt
anlegg på Forus. Kurset er åpent 
for erfarne saueklippere og starter 
kl. 10:00. Det varer hele dagen.
Instruktører er Rolf Gravdal, 
Sven Reiersen og Neil Perry.

Tirsdag 25. januar blir det instruk-
tørsamling både for godkjente
 instruktører og de som er interessert
i å bli sertifisert som instruktører 
(må ha anbefaling fra en sertifisert
 instruktør). På samlingen skal vi
gjennomgå og samordne kursopplegg,
sertifikatordning og bruk av nytt
 kursmateriell. Onsdag 26. januar blir
det sertifiseringsprøve for nye
 klippeinstruktører.
Har du spørsmål om kurs, samling
og/eller påmelding – ta kontakt med
Rolf Gravdal, mobil: 971 96 045 eller
e-post: rolgra@yahoo.no.

«Vi høster ull» brukes som kursmateriell
på klippekurs med tilknytning til Norsk
Sau og Geit (gratis for kursdeltakere).
Andre som er interessert i boka kan
bestille den hos Norsk Sau og Geit 
eller hos Animalia. Den koster kr 100 +
porto/ekspedisjon.
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Styrets 
hjørneSauesanking

En av årets arbeidstopper – saue -
sankinga eller saueleitinga -  er nå
over for oss sauebønder. Men dess-
verre er det nok mange dyr som
 fortsatt mangler – noen av dem er
kanskje i live og kommer til rette
heretter, en del har omkommet etter
skade og sykdom i løpet av beite -
sesongen og altfor mange har dess-
verre blitt tatt av rovdyr. For min
egen del har det blitt mange saue -
leitingsturer uten å finne sau. Turene
gir likevel mange flotte naturopp -
levelser – strålende sol og fine
 høstfarger – tid til refleksjon og
etter tanke og mye god trim.  

Sauesankinga er svært forskjellig
rundt omkring i landet vårt. Noen
sanker sau alene, mange samarbeider
i små eller større beitelag. Sauer går
hjem fra utmarksbeite eller blir kjørt
direkte fra beitet  til slakteriet eller
hjem. Noen sauer kommer hjem selv
i større eller mindre flokker og noen
holder seg nær ved og kommer hjem
til setrene. Sauesanking og skilling og
sortering er en begivenhet som også
blir brukt som en attraksjon for
turister.      

I hele vårt langstrakte land er bruk 
av utmarksbeite alfa og omega for saue-
holdet. Her høstes store verdier og vi får
et av verdens beste kjøtt produkter – det
norske lamme kjøttet. Men på dette
beitet blir dyrene utsatt for farer, og vi
møter stadig på folk som synes vi
 bønder burde gjete sauene våre om
som meren. Hvordan dette skal finansi -
eres har de ikke svar på.

Sauesankinga er ei spennende tid –
finner vi igjen alle sauene våre og har
beitene vært bra så lammene er
 slaktemodne? Og for en del av oss er
det også et annet spørsmål: Er det
 fortsatt så høy radioaktivitet i kjøttet at
det trengs nedfôring før dyrene kan
slaktes?

Sankinga er en arena der samarbeid og
dugnadsinnsats i næringa kommer
fram. Dette gir samhold, fellesskap og
faglig og sosialt samvær. Hele familien
og venner og naboer deltar gjerne. Det
er flott  å oppleve at de som ikke selv er
i næringa også bryr seg – naboer spør
alltid hvordan det går med sauesan-
kinga, og lir det utpå høsten og jegerne
hører bjøller eller ser sauespor, melder
de alltid fra.

Hvordan skal vi i framtida unngå at
det mangler så mange sauer og lam
når sankinga er over? Et svar er å
redusere tapet til rovdyr og den
eneste måten å oppnå det på er
reduksjon av antallet rovdyr. Dette
er politikk på høyt plan og noe vi
alle i næringa må jobbe med i for-
hold til politikerne. I mange år har
vi hatt store forventninger til radio-
bjøller – at de skal kunne tas i bruk i
stort omfang på alle voksne sauer på
utmarksbeite. Erfaringene med
radiobjøllene er varierende, men i
hovedsak gode. Det gjør tilsyn og
sanking av sau mye mer lettvint,
tidsbesparende og effektivt. Bjøllene
kan lære oss mye om beitemønster
og beiteområde og de bidrar til å
gjøre tiltak ved eventuelle rovdy-
rangrep. Den store utfordringen er å
produsere bjøllene til en pris som
gjør det mulig å ta dem i praktisk
bruk for alle sauer på utmarksbeite.
I vår tid med rask teknologisk
 utvikling bør dette være mulig i
løpet av kort tid. 

La oss jobbe for en bedre rovdyr -
politikk og håpe på rask utvikling av
radiobjøller slik at sauene våre
 fortsatt kan gå på utmarksbeite og
produsere verdens beste lammekjøtt!          

Kristin Bakke Lajord

STREKKMETALL TIL SAU
Norsk kvalitet, galvanisert

Beste kvalitet, til beste priser!

Platetykkelse: 3,0 + 3,5 eller 4,5 mm
Hullåpning: 15 x 38, 17 x 38 eller 19 x 40 mm
Platelengder på lager: 160 – 300 cm

Vi leverer:
Løse plater, (til deg som har trevirke selv)
Som byggesett, (vi lev. imp. plank, m/festemidler)

Sveiset på stålrammer, (med 3,5 mm plater)

Vi sender over hele landet, på billigste måte.
(leverer selv i Sør-/Vest-Norge, med egen bil)

4355 Kvernaland - Tlf. 51 48 55 62 - Fax. 51 48 77 94
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Ove Ommundsen                                                    Lars Erik Wallin                                                    Arne Flatebø

Odd Embret Risan til minne

Det var med stor sorg Norsk Sau og Geit mottok den
triste beskjeden om at tidligere styreleder Odd Embret
Risan døde søndag 31. oktober, 65 år gammel.

Odd Embret Risan var fra Oppdal. Opprinnelig var
han utdannet tømrer, men det var nok landbruket, og
spesielt sauehold, som lå hans hjerte aller nærmest.
Han fikk derfor god nytte av tømrererfaringen sin
gjennom arbeidet med å bygge opp gården hjemme
på Engan i Drivdalen – et  mønsterbruk med 300
 vinterfôra sauer.

Risan har gjennom nesten 30 år gjort en stor innsats
som tillitsvalgt i Norsk Sau og Geit, både lokalt og
 sentralt. I sitt lokallag på Oppdal var han både
sekretær og kasserer i perioden fra 1980 og helt fram
til 2001. Han har i stor grad bidratt til at Oppdal Sau
og Geit i dag er blant landets største lokallag i NSG,
og som også fremstår som et av de mest veldrevne i
landet. 

Det ble likevel først og fremst på landsplanet at Odd
Embret Risan la ned størst innsats for småfeholdet i
Norge. Han ble valgt inn som styremedlem i Norsk
sau- og geitalslag, som det den gang het, i 1992. I 1994
ble han valgt til nestleder og i 1997 styreleder, et verv
han hadde i hele 10 år. 

I Risan sin periode som leder var det mange store
utfordringer for småfenæringa. På siste halvdel av 90-
tallet hadde vi skrapesjukeutbruddene og hele tiden
har næringa opplevd et stadig økende rovviltproblem.
Risan la ned et betydelig engasjement både for
 dyrehelsa og i arbeidet med å finne løsninger på
utfordringene med rovvilt og beitedyr. Hans kontakt-
nett til Stortinget var utrolig viktig for organisasjo-
nen. Han var i sannhet en arbeidende styreleder. I en
kort periode, på slutten av 90-tallet, fungerte han også
som generalsekretær. 

Rovviltpolitikken ble ett av Odd Embret Risans store
engasjementsområder. Dette var også noe han kjente
spesielt godt til gjennom egne erfaringer. Få har hatt
større tap pga. rovdyr enn det Risan selv opplevde
gjennom de åra han dreiv med sau. Han kunne sette

seg inn i situasjoner som mange fortvila småfebønder
med store tap til rovdyr har kommet opp i, siden han
selv hadde en saueflokk som beitet i et yngleområde
for jerv. Midt oppe i dette klarte han å trøste og
 oppmuntre andre til aldri å gi opp kampen for
beitenæringa. 

Risan la ned en stor innsats for småfeholdet i
 forbindelse med Norsk Sau og Geit sitt arbeid med
Stortingsmelding nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk
natur. Da NSG våren 2004 engasjerte et av Norges
ledende kommunikasjonsbyråer, i forbindelse med
dette arbeidet, fikk vi høre at organisasjonen selv
hadde en av de beste lobbyistene på Stortinget, nemlig
styreleder Odd Embret Risan.

Gjennom sitt lune vesen og store engasjement hadde
Risan mange venner over hele landet. Både medlem-
mer og ansatte i Norsk Sau og Geit opplevde ham som
en leder med en gjennomført struktur i arbeidet og en
person med stor omsorg for andre. Vi har mistet en
venn og en ressursperson, men i ei vanskelig og tung
tid går likevel våre tanker nå til kona Else og den
 øvrige familien på Engan som kjenner savnet etter
Odd aller mest. 
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2006. Han hevda
at styrevervet i
Rogaland Sau og
Geit var hobbyen
hans, der han
kunne «ta seg
inn igjen» etter
strevsame dagar
som rådmann.
Blant småfe -
haldarane følte
han seg heime.
Han var ein god
støttespelar både
for leiar og resten
av styret. Øyvind var flink til å skilje sak og person og var
alltid ein god talsmann for småfenæringa. 

I styrejobben i RSG blei han svært oppteken av rovdyrtapa
som byrja å gjera seg gjeldande også i Rogaland. Dette
minte han mykje om det dei strei med i Trøndelag for 15-
20 år sidan. Han jobba hardt for at heimefylket hans ikkje
skulle hamna i same uføre. Her hadde Øyvind og styret alt
lagt planar for arbeidet vidare. 

Vi hugsar Øyvind Bergøy som ein ressursperson - ein som
spreidde mykje humør og varme. Han likte og debattere,
og gjekk han inn for ei sak så gjorde han det med tyngde.
Han hadde sine meiningar og meiningars mot. Stundom
kunne dei også være sterke, men dei var alltid godt fagleg
underbygd. Han stod for det han sa, og om han hadde teke
feil – ja, så prøvde han heller ikkje å skjule det. 

Øyvind hadde et stort nettverk av personar han kjende.
Dette gjorde at han blei ettertrakta til mange oppgåver.
Han var som poteta - kunne brukast til alt.

Øyvind var òg ein sterk talsmann for samhald og samar-
beid i landbruket, og hadde mange glødande innlegg om
kor viktig det er med eit sterkt samvirke. Han hadde fleire
gode foredrag om økonomi der han verkeleg engasjerte seg
og spreidde optimisme. Dei unge var han særs opptatt av.
– Det er viktig for rekrutteringa til næringa at vi viser
moglegheitene og ikkje ser berre problema, var Øyvind sitt
motto. 

Vi kommer alle til å sakne Øyvind, men aller størst blir
tomrommet heime i Hjelmeland. Vi sender våre varme
tankar til kona Bodil og resten av familien i ei vanskelig og
tung tid. 

Vi lyser fred over Øyvind sitt minne.

Ove Ommundsen                                                      Ole Jonny Espevold Arne Flatebø

Øyvind Bergøy til minne
Tysdag 26. oktober fekk vi den triste meldinga om at
Øyvind Bergøy var gått bort i ein alder av berre 63 år. 

Øivind var kjend, og ikkje minst godt likt, blant mange
småfehaldarar. Like etter avslutta studiar ved Norges
landbrukshøgskole i 1971 byrja han i Norsk Sau og Geit
som informasjonskonsulent. I denne jobben stifta han
kjennskap og vennskap med småfehaldarar kringom i
heile landet. Han var ein ettertrakta foredragshaldar, og
viste stort engasjement og hadde høgt kunnskapsnivå på
dei tema han tok for seg. Særleg var økonomi og lags -
arbeid saker han brann for. 

I jobben som informasjonskonsulent hadde han rolla
som redaktør og medforfattar av boka «Sauehald med
framtid», som kom ut på Landbruksforlaget i 1976. Det
blei laga brevkurs til boka og Sauehald med framtid var i
mange år ein bestselgjar hjå Landbruksforlaget. Øyvind
var også medforfattar av Gjetarhundboka som ble utgitt
på midten av 80-talet. 

Øyvind hadde ikkje berre gode talegåver, men han hadde
også ein «lett penn». Han skreiv godt og sette seg nøye
inn i det han skildra. Det var derfor naturleg at han blei
henta tilbake til NSG for å vere redaktør for Sau og Geit
då generalsekretær F. Loyt Johnsen var i ferd med å
 trappe ned. Han hadde denne jobben frå 1981 til 1983. I
denne tida reiste Øyvind mykje rundt om i landet og fekk
fram mykje stoff frå distrikts- og lokalplanet, mellom
anna gards- og lagsreportasjar. Sau og Geit fekk eit løft i
den tida Øyvind var redaktør. Seinare kom Øyvind til -
bake til NSG, då som ordførar i representantskapet. Eit
verv han hadde frå 1989 til 1995. Han styrte klubba
 sikkert og losa oss trykt gjennom mange representant -
skaps- og landsmøte.

I sin yrkeskarriere var Øyvind også innom Norges
Bondelag som informasjonssjef i et par år på 90-talet, og
han var redaktør i Bondevennen frå 1994 til 2001. Dei
siste åra brukte han kunnskapane og erfaringa si som
rådmann, først i Strand kommune i 5 år og dei siste åra i
heimekommunen Hjelmeland.

Heimegarden overtok han i 1979 og denne har han drive
saman med familien, samstundes som han har skjøtta
yrkes- og organisasjonsoppgåvene han var engasjert i.
Sjølv om garden blei driven med eit allsidig husdyrhald,
var det sauen han glødde for og som låg hjarte nærast.
Eigne erfaringar blei flittig vist til under mange fagmøte
der han var foredragshaldar.

Øyvind blei vald inn i styret i Rogaland Sau og Geit i
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Rovdyrsituasjonen og den fore-
stående rettssaken pga. avkorting
i erstatningsutbetalinger etter
rovvilttap var et av hoved -
temaene på representantskaps-
møtet på Gardermoen 20.-21.
oktober. 

Tine Larsen fra advokatfirmaet Lund &
Co DA holdt en grundig og interessant
orientering om oppdraget firmaet har
fått av NSG vedrørende forberedelser
til rettssak mot forvaltningsmyndig -
hetene, etter at flere beitebrukere har
fått avkorting i erstatningsutbetalinger
etter rovvilttap. 

Gruppesøksmål
- Sakene oppfyller etter vår vurdering
vilkårene for gruppesøksmål i henhold
til tvistelovens kapittel 35, og det vil av

flere grunner være mest hensiktsmessig
å legge opp til en gruppeprosess i
saken, sa Tine Larsen.
     Styreleder Ove Ommundsen orien-
terte forsamlingen om at styret i møte
19. oktober vedtok at NSG støtter
denne viktige prinsippsaken. Han sa at
laget stiller seg fullt og helt bak de
medlemmene som ønsker å gå til sak
mot rovviltforvaltningen på bakgrunn
av det advokat Tine Larsen hadde
 konkludert med i sin utredning.
Advokatfirmaet Lund & Co DA fikk
med dette klarsignal til å gå videre i
prosessen mot et søksmål.
     Fylkeslederne ble oppfordret til å
undersøke rundt om i sine lokallag om
det finnes flere lignende saker som kan
føres for retten. Dette må gjøres
 snarest. Aktuelle saker kan meldes inn
fra lokale lag/fylkeslag til NSG sentralt
v/ Kari Anne Kaxrud Wilberg eller

direkte til advokatfirmaet Lund & Co
v/ advokat Tine Larsen.
     Styret fikk mange godord for at de
har valgt å støtte opp om og gi øko -
nomisk garanti for en rettssak som kan
rydde opp i forvaltningsmyndighetenes
praksis med avkortingen av rovdyr -
erstatningene. Flere av møtedeltakerne
ga ros til lagsledelsen for dette.

Gaupas predasjon på sau
Forsker John Odden fra NINA var
invitert for å holde foredrag om gaupas
predasjon på sau. Mye av foredraget
var viet det skandinaviske forsknings-
samarbeidet som går på radiomerking
av gauper. Odden la fokus på kon -
flikten mellom sau på utmarksbeite og
gaupe, og hvilke problemstillinger som
dukker opp i forhold til å dokumentere
tap av sau på grunn av rovvilt. 
     Odden fortalte at i hovedsak er

Representantskapsmøtet
i oktober

Representantskapet lytter interessert til hva leder i Nord-Trøndelag Sau og Geit, Tone Våg, har å si.

››
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det unggauper og hanngauper som tar
livet av flest sau. Disse står for flere
overskuddsdrap enn hunngaupene. 
     - Blant gauper er det ingen spesielle
«problemindivider», som spesialiserer
seg på å ta beitedyr, slik vi finner hos
bjørn. Det er den totale gaupebestan-
den som bestemmer det totale tapet på
sau, presiserte Odden.
     Odden fikk positive tilbakemelding-
er fra salen på foredraget sitt. Flere
mente at han hadde vært objektiv og
vist stor profesjonalitet på problem -
stillinger rundt beitedyr og gaupe.
Derimot var det en del frustrasjoner
rettet mot forvaltningsmyndighetene,
som man mente ikke tok hensyn til
forskningsresultater og kunnskap som
John Odden og NINA sitter inne med.  

Innspill til ny rovviltmelding 
Beite- og utmarksrådgiver Kari Anne
Wilberg fortalte om bakgrunnen for at
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og
Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit
har gått sammen om et felles innspill
til Miljøverndepartementet i forbin-
delse med ny rovviltmelding.
     Organisasjonene foreslår at
bestandsmålet for bjørn settes til
 maksimalt 40 binner og 40 hann -
bjørner. Hannbjørner som trekker ut
av yngleområdet skal tas ut, og lisens -
j akta på bjørn må utvides til 1.
 november.
     Når det gjelder ulv forholder
næringsorganisasjonene seg til at
Stortinget opprettet ulvesonen som en
del av rovviltforliket i 2004. De mener
at grenseflokker av ulv må telle med i
det norske bestandsmålet med en
 faktor på 0,5. Målet om tre årlige
ynglinger innenfor ulvesonen opprett-
holdes, men med grenseflokkene som
en del av det norske bestandsmålet.

Henstilling om å styrke 
beiteinteressene 
Ei gruppe som har bestått av Jon Sand,
Tone Våg, Kjetil Granrud og Pål
Kjorstad la fram et forslag til en
 uttalelse fra representantskapsmøtet
om å styrke beiteinteressene i kampen
mot rovvilttapene. Uttalelsen ble
enstemmig vedtatt. 
     I uttalelsen heter det blant annet at
det må etableres en sentral plattform
mellom de tre organisasjonene; NSG,
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og
Småbrukarlag i arbeidet med å trygge
beiteinteressene i utmark. Det må inn-

hentes eksterne midler til å ansette folk
til å håndtere landbrukets utfordringer
med å sikre beitebruken i utmarka.
Alternativt må organisasjonene selv
omdisponere egne midler til en slik
stilling. 
     Reindriftsnæringa er også i stor
grad i samme situasjon. Det kan derfor
være aktuelt å kontakte Norske
Reindriftssamers Landsforbund for et
samarbeid på dette området. 

Orienteringer fra avlsavdelingen
Den andre møtedagen orienterte  avls-
og seminsjef, Thor Blichfeldt, om
 avlsarbeidet i NSG, både på geit og sau.
Han kunne vise til solid avlsframgang
for alle de viktige egenskapene for
begge dyreslaga. Avlsspørsmål er saker
som alltid engasjerer. Også denne
gangen ble det framført klare tilbake-
meldinger på det arbeidet NSG legg
ned på dette området.
     Blichfeldt informerte representant-
skapet om at fra 1. januar 2011 skal
NSG Semin AS fusjoneres inn i NSG. 
     - Grunnen til dette er rene
 økonomiske årsaker, forklarte
Blichfeldt. 

     - Avlsarbeidet på geit preges av at vi
har en liten avlspopulasjon. Prosjekt
Friskere Geiter har ført til at mange av
bukkeringene er oppløst. Gransking av
bukk i egen flokk, som er innført som
et nytt avlstiltak, er med på å opprett-
holde en god avlsframgang. Sikker -
heten man opererer med på avkoms-
granskinga er lagt på et absolutt mini-
mumsnivå for at man skal få gransket
nok bukker, sa avls- og seminsjefen.
     Blichfeldt mente at avlsarbeidet på
sau har utfordringer med tanke på at
det er så mange forskjellige raser som
det skal drives avlsarbeid på, og at
populasjonsstørrelsene varierer veldig
mye. 
     Problemstillingen rundt endringer
av indekser og en ny måte å presentere
avlsindeksene på ble diskutert. Flere
møtedeltakere sa at de var fornøyd
med de endringene som er gjort i vekt-
leggingen på egenskapene i O-indeks -
ene – med mindre vekt på lammetall
og mer på søyeegenskaper. 

NSGs strategier
Lars Erik Wallin redegjorde for det
pågående arbeidet med NSG sin strate-

Tine Larsen fra advokatfirmaet Lund & Co
DA holdt en grundig og interessant
 orientering om forberedelser til en rettssak
som nå seiler opp på grunn av forvaltnings-
myndighetenes avkorting i rovvilterstat-
ningene.

Forsker John Odden fra NINA var invitert
til representantskapet for å holde foredrag
om gaupas predasjon på sau.
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- Opptil 2x50 meter rør

- Enkel betjening

- 24 timer batteridrift

- Trådløs eller kablet overføring

- FG godkjent

- Levering direkte fra lager
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Gunstig pris ved utskifting av aspirasjonsdetektor
fra andre produsenter.

- Markedets gunstigste trådløse overføring mellom bygningene

giplan. Strategiplaner har eksistert i
NSG i en årrekke og er blitt underlagt
grundig gjennomgang både i represen-
tantskaps- og landsmøte, ved flere
anledninger. I tillegg er det de siste
årene vedtatt en rekke fagspesi fikke
strategi- og handlingsplaner som;
Strategiplan geit 2009-2011,
Kommunikasjonsplan 2010-2014,
Handlingsplan rovvilt, Handlingsplan
tap på beite, Plan dyrevelferd sau, Plan
dyrevelferd geit.
     Det strategiarbeidet som nå er satt i
gang har sin bakgrunn i et vedtak i
representantskapsmøtet våren 2010.
     Det er opprettet egen strategiplan -
gruppe bestående av Magnhild Nymo
og Olav Edvin Heggvold fra styret,
sammen med Lars Erik Wallin, Thor
Blichfeldt, Arne Flatebø, Anne-Cath.
Grimstad og Kari Anne Wilberg fra
administrasjonen. Representantene fra
de ansatte hadde sitt første møte 14.
oktober, der det ble utarbeidet et
 førsteutkast som ble lagt fram på
styremøtet 19. oktober. Ferdig strategi-
planutkast skal behandles i styret 9.
desember 2010. Deretter skal saken

sendes ut på høring i organisasjonen
før jul, med høringsfrist 1. mars 2011.
Styret og administrasjonen bearbeider
innspillene og legger den endelige

saken fram for landsmøtet 16. og 17.
mars 2011.

Tekst og foto: Arne Flatebø

For første gang var sekretærene i fylkeslaga invitert til representantskapsmøtet. De fleste
møtte.
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- Jeg tror på ei lys framtid for
småfenæringen - bare vi får
orden på rovviltproblema. Slik
avsluttet Ove Ommundsen sin
tale til representantskapet.

Styrelederen startet sin tale med å
peke på betydningen av å ta vare på
lokallagslederne.
     - Det må være naturlig, både for
lokale tillitsvalgte og for enkeltper-
soner å ta kontakt med fylkesleddet
- altså gå tjenestevei - når man
ønsker å ta opp noe i organisasjo-
nen. I dag er vi for dårlige til å
 kommunisere med hver andre
mellom nivåene, sa Ommundsen og
viste til et nylig mottatt medlems-
skriv fra fylkesstyret i Oppland, som
et eksempel på hvordan dette bør
gjøres.

Godt lammesalg
Årets beitesesong har gitt varierende
resultater, men lederen pekte likevel
på den positive utviklingen de siste
åra med stadig bedring av kvaliteten
på norske lam. I år har det vært
godt salg av lammekjøtt, blant annet
fordi en større del av produsentene
leverte  slaktelam tidligere i
september enn normalt. Dette førte
til økt salg av kjøtt, og mye tyder på
at omsetningen neste år vil runde 1
mill. slaktedyr totalt.
     - Målet må være å øke lamme-
kjøttforbruket til minst 10 kilo per
for bruker. Utfordringen er konkur-
ransen fra gris- og kyllingmarkedet.
Vi må gjøre en god markedsførings-
jobb for å få fru Hansen til å velge
lammekjøtt til 120 kroner framfor
ei svinesteik til 40, sa Ove
Ommundsen.

Mer på utmark
Utviklingen har imidlertid vært
negativ når det gjelder bruken av
utmarka som beite, ifølge NSG-

lederen. Flere og flere har måttet flytte
dyra sine på innmarksbeite for å unngå
rovdyra. Dette får konsekvenser som
større problem med invollssnyltere og
mer behov for ormebehandling.
     - Vårt hovedmål må være at norske
småfe kan beite fritt i utmarka, mente
Ommundsen.
     Han var også bekymret for økning-
en i kraftfôrforbruket og pekte på
 verdens matvaresituasjon i den
sammenheng. 
     - Slik kan det ikke fortsette - å
bruke korn til dyrefôr. Kraftfôrbruken i
verden må ned, og man må over på
enda mer grovfôr. Hvilket vil styrke
sauen og geita. Dagens sau er imidler-
tid en annen enn den vi hadde for 60-
70 år siden. Derfor trenger vi nye
fôringsforsøk og ny kunnskap rundt
fôring av småfe. Korn skal gå til
 menneskemat. Kjøtt skal produseres 
på utmarksbeite, slo Ommundsen 
fast.

Felles rovviltplattform
På grunn av at mange beitebrukere har
fått avkorting av erstatningsbeløpene
for rovdyrtap går næringa nå til sak
mot Staten. Styrelederen redegjorde for

NSG sitt engasjement i forbindelse
med denne saken. Videre kom han
inn på samarbeidet som nå er
 etablert mellom landbruks -
organisasjonene med tanke på å få
til en felles plattform overfor myn-
dighetene i spørsmål om rovvilt -
forvaltninga. Her er organisa sjonene
enige om noe, og fortsatt  uenige om
andre problemstillinger.
     - Men en er i alle fall enige om
felles føringer i forhold til bestands-
mål for rovvilt. Her ønsker alle at
det er antall rovdyr i de enkelte
 regioner som skal ligge til grunn for
bestandsvurderingen, og ikke antall
ynglinger, slik det er i dag, sa
Ommundsen som samtidig  rettet en
takk til alle fylkeslaga som har
 jobbet hardt med denne saken. Han
oppfordret alle til å arbeide videre,
 spesielt mot Arbeiderpartiets og
Høyres representanter på Stortinget,
med tanke på å få enda bedre
gjennomslag etter hvert.

Dyktig avlsmiljø
Lederen avsluttet sin tale til repre-
sentantskapet med å rose avls -
arbeidet i organisasjonen, både på
sau og geit. Han anmodet om å ta
vare på dette miljøet, som er unikt i
verden, både hva omfang og
 resultater angår. 
     Geitefolket fikk en egen hilsen fra
 lederen, som hadde vært til stede
under årets Geitedager i Geiranger.
Her hadde han registrert en oppe -
gående og optimistisk forsamling,
som hadde tro på næringa og frem-
tiden. NSG-lederen var også
 imponert over TINE og de
investeringer som er gjort i forhold
til geitmelk på Storsteinnes, samt
den  satsingen som næringen selv og
andre har gjort i forhold til
kompetanse senteret for geit på
Gibostad i Troms.

Tekst og foto: Arne Flatebø

Lederens tale:

- Har tro på framtida 

Styreleder Ove Ommundsen (arkivfoto).



Kvalitets-drikkeutstyr til rimelege prisar!

7 2 0 - 1 0 0 . 0 0 1 0
Suevia plast-

drikkekar 10P,

med regulerbar
røyrventil.  For
storfe og småfe.
Kr 300,00.

7 2 0 - 1 0 0 . 0 1 3 0 ,
Suevia drikkekar

130P.  Drikkeskål i
plast med flottørventil.
Deksel i rustfritt stål.
For hest, sau, kalv og
hund.  Kr 422,00.

7 2 0 - 1 0 0 . 0 3 7 0 ,
Suevia heil-

emaljert drikke-

kar 370, med reg-
ulerbar røyrventil.
For kalv, sau, geit og
hund.  Kan plasserast
i eit hjørne.  Kr 400,00.

720-100.0350, Suevia

heilemaljert flottør-
drikkekar.  Kr 680,00.

Dei blå

vassrøyra

som ikkje

rustar!

Blå polypropylen plastrøyr for vatn inntil + 30 °C og trykk inntil 6 bar.  Ideell
for vatn i fjøs.  Du kan sjølv snitta røyra.  Leverast i lengde på 4 m.

Vi har alle slags svært rimelege røyrdeler til systemet. No kan du spara pengar!

½" kr 19,00 pr. m.
¾" kr 29,00 pr. m.
1"  kr 40,00 pr. m.

720-100.0043, Suevia oppvarmbart

drikkekar med flottørventil. Varmekapasitet
80 W/ 24 V.  Kr 1872,00.
720-101.0380, Trafo 100 W/24 V. Kr 712,00.

371-128, Knarrhults flottørdrikkekar av
glassfiberarmert plast og rustfritt stål.
Karet har røyrgjennomgang for sirkula-
sjon.  Passar for geit og sau.  Kr 1500,00.

Nessane, 6899 Balestrand.

Tlf. 57 69 48 00, fax 57 69 48 01,

Alle prisar er utan moms.  Fraktfri levering ved ordre over kr 1800,00

+ mva. (med få unntak).  (Med atterhald om prisendringar og trykkfeil).

Be om gratis katalogar eller sjå vår nettbutikk:

www.nessemaskin.no

159-020, Rustfri ½”
drikkenippel for sau
og gris.  0,75 til 3 l/
min. Kr 42,00.

430-1196-1,
½" Rustfri
n i p p e l -
haldar, 15°.

Kr 42,00.

720-100.0033, Suevia

flottørdrikkekar 340

med varmeelement .
Karet er frostsikkert ned
til ca -15°C.  Kr 1420,00.

Nyheit!
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Røyrskål av fukt og vassavvisende steinull på-
lagt armert alufolie med sjølvklebande overlapp.
Isolasjonstjukkelse 20 mm.  Lengde 1 m.
024-9412633, Innv. diam. 22 mm (½"), kr 33,00.
024-9412634, Innv. diam. 28 mm (¾"), kr 37,00.
024-9412635, Innv. diam. 35 mm (1"), kr 40,00.

Røyrisolasjon

720-101.0344, Termorøyr av
polyethylen og med isolasjon.
Høgde 40 cm, indre diam. 30 cm.
Kr 660,00.

210-5070, Saltsteinholdar i
solid plast.  Oppbygde ril-
ler i botn slik at fukt ikkje
tærer på steinen.  Kr 45,00.

406-20148, Solid
saltsteinholdar, svart,
heilemaljert, kr 218,00.

363-3257, Kraftig forkar for
sau, bredde 23 cm, høgde
12/21 cm, tek 6 liter.  Djupna
er tilpassa det optimale for
sau og kalv.  Kr 76,00.

Velvære for husdyra - Trekkfrie fjøs!

Fôrkar og saltsteinholdarar

363-32460, Solid forkar med
propp i botn.  Bredde 33 cm,
høgde 33,5/20 cm, kapasitet
9 liter.  Kr 110,00.  (Kan leve-
rast med rist)

Saltsteinholdar i plast eller rust-
fritt stål for 2 kg steinar.
890-218040, plast, kr 28,00.
890-218020, rustfritt, kr 59,00.

Plaststrimmelport
Gjennomsiktig plaststrimmelport - vernar dyra mot kulde og trekk.

Solid og UV-stabil PVC plast.

3 mm tjukk, breidde 30 cm, kr 69,00 pr.m.
2 mm tjukk, breidde 20 cm, kr 30,00 pr.m.

Vindnett

Vindnett som reduserer luft-
gjennomgangen.  Spesialt god kvalitet
for norske vêrharde forhold.
Leverast i breidde 100, 150 og 200 cm.
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WB 90, reduserer luftgjennomgangen med 90 %.  Kr 42,00 pr. m².
WB 65, reduserer luftgjennomgangen med 65 %.  Kr 48,00 pr. m².

Rimeleg opphengssystem for porten.

Varmematte
Elektrisk varmematte for tining og oppvarming på ein enkel måte.

1000 W
Str. 3 x 1 m
Kr 5995,00 + delfrakt
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Vår kjære nasjonalrett, fåri -
kålen, når stadig nye høgder. 
No sist med enda ein festival der
den og sauen sto i høgsetet.
Fårikålfestivalen i Midt-
Gudbrandsdalen blei arrangert i
«landsbyen» Ringebu sentrum
fyrste helga i oktober. 

Regionrådet i Midt-Gudbrandsdalen
står bak idéen om ein profileringsplan
for regionen, og som eit nytt tiltak i
den samanheng såg denne nye
Fårikålfestival i Ringebu dagens lys.
Mange lag og organisasjonar i dei tre
kommunane; Nord-Fron, Sør-Fron og
Ringebu har vore med å utforma
denne festdagen. 

Sauekommunen Ringebu
Og kva var vel meir naturleg enn å
arrangere dette midt i sauen sitt rike,
Ringebu kommune, som er den 
største sauekommunen i heile 
Oppland fylke, med om lag 20.000 sau
sleppt på beite. Ringebu Sau og Geit er
også det største lokallaget i fylket. Her
var det mange saueentusiastar som
ønskte å være med på arrangementet;
Ringebu Reiseliv, Ringebu Markeds -
forening, Ringebu Sau og Geit og
Fåvang Sau og Geit. 

Sauebønder sjølve
Anne Bolme Vestad, tjenesteleiar for
kultur i kommunen, er sjølv saueeigar.
Ho har stått sentralt i arbeidet med
Fårikålfestival i Midt-Gudbrandsdalen. 
     - Eg vart møtt med stor stå-på-vilje
da eg informerte om planane for saue-
folket. Saman laga vi eit spanande
 program med fokus på sau, mat, hygge
og tradisjon.
     Øyvind Myhrsveen, også medlem i
regionrådet og kulturkonsulent i kom-
munen, vart nestleiar i komitéen. Som
saueutstillar i Fåvang gjennom 50 år,
frå han var ti år og kjøpte fyrste lam-
met sitt, er det ikkje vanskeleg å forstå
at sauen har ein heilt spesiell plass i
hjartet hans. 
     - Ja, eg trur denne festivalen er
 viktig for sauemiljøet i midtdalen, i
tillegg til at den er viktig for nærings -
livet, reiselivet og handelstanden. Dette
er god marknadsføring for næringa
vår. Den kan vera med å syne at saue-
kjøt er rein og god mat, og at sauen er
bra for kulturlandskapet og beite -
bruken. Så eg har absolutt tru og håp
om at dette arrangementet kan bli
vidareutvikla og vil vekse.

Sauetråkk i fleire kommunar
Sauemiljøet i alle dei tre kommunane
er veldig godt, og sauebøndene var
aktivt med på dette arrangementet. Det
blei laga eit lammekåringsopplegg som
fekk namnet «Sauetråkket». Fyrst starta
festivalen med lammekåring på den
gamle, tradisjonelle utstillingsplassen
Flyausa i Fåvang. Her vart det sjølvsagt
servert fårikål, som sikkert drog enda
meir publikum enn det som er vanleg

Fårikålfestival i Ringebu

Kari Guttu Vedvik koser seg med lammet av rasen gammalnorsk spæl.
(Foto: Ole Maurits Nybakken)
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Øyvind Myhrsveen og Erling Skurdal smakar på fårepølse, så klart! (Foto: Ole Maurits
Nybakken)

på denne årlege festdagen for saue -
folket. Så fortsette festivalen med to
dagar med lammekåring i Sør- og
Nord-Fron. På desse kåringssamling-
ane er det ei salig blanding av fag,
 tullprat og sosialt samvær mellom
generasjonane.

Då sauen inntok rådhusplassen
Det er ikkje kvar dag det er sauetrakk i
sentrum, sjølv i ein sauekommune som
Ringebu, men denne dagen fekk ein sjå
store og små flokkar av farga spæl,
 blæsesau, villsau, pelssau og NKS på
rådhusplassen. Dei mest kjælne kopp-
lamma var også invitert, og hadde
ingen problem med å stille opp på
scena eller ta seg ein tur i parken. Små
og store hadde stor glede av å «prate»
med desse representantane.

Mange aktivitetar
Ulla er også eit viktig saueprodukt.
Ullteltet var fylt til randen av alt frå
«spinnville» damer til skinn, tova
 produkt til garn laga av ull frå sauer i
eigen buskap. Og med litt surt haustver
som bakgrunn, var det god marknad
for varmande varer frå sau. 
     Sjølvsagt måtte demonstrasjon av
gjetarhund i arbeid vera med på ein

slik dag, og klyppeoppvisning. Kåseri
om ull og slaktemodne lam syner også
at her sto fag og underhaldning side
om side. Vekttipping og missekåring
vart det også. 
     Så å seie alt som har med sauehald å

gjera var også godt representert;
 slakteri, fjøsutstyr, klyppeutstyr, 
data, faglag og interesseorganisasjonar
for småfe - alle med litt «smågodt» 
å by på for den som driv med 
sau. Gamle  traktorar fekk òg 

Gjetarhundoppvisning: Hunden til Tor Romsås i arbeid midt i Ringebu sentrum. (Foto: Britt Åse Høyesveen)

››
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høve til å syne seg fram denne 
dagen.
     Ringebu har også sin eigen kjøt -
forretning, som er vidkjent, Annis
Pølsemakeri. Her sto sjølvsagt fårikålen
varm i fårikålteltet og metta eit stort
publikum. Eldar Vågan fekk godfoten
til å rykkje, og liv i gatene. 
     På slutten av dagen var det premie -
utdeling til dei beste verlamma i Nord-,
Sør-Fron og Ringebu/Fåvang.

«Får-spiel» og fest 
Ein fest til slutt var vel fortent for alle
som var med på Fårikålfestivalen. På
Gudbrandsdal Hotell Spidsbergseter

sto eit bugnande matfat med sau i alle
slags variantar. Før maten fekk del -
takarane lytte til eit eineståande moro-
samt og interessant foredrag med Hans
Hjelstuen, ein av dei som har sett og
møtt flest sau og saueeigarar rundt
omkring i heile Noregs land, og som er
ein framifrå talsmann for næringa. 
     Fårikålfestivalen i Midt-Gudbrands -
dalen vart eit rikt påfyll for både kropp
og sjel, og eit viktig arrangement for
vårt omdømme blant folk flest.
     Neste år blir den arrangert 8.
 oktober, helga etter NM i saueklypping
på Stav.

Av Fride Rudi

Aksel Eng (t.h.), leiar i Regionrådet i Midt-Gudbrandsdalen, delte ut premier til dei som hadde dei beste verlamma. 
(Foto: Britt Åse Høyesveen)

Ullteltet: «Spinnville» damer, skinn, ull og tova produkt. (Foto: Britt Åse Høyesveen)
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Etter tre år på rad med NM i
Rogaland, var mesterskapet i år
lagt til et fylke som aldri tidligere
har arrangert NM i saueklipping
og ullhåndtering. Det lille lokal-
laget Isfjorden Sau og Geit, med
sine rundt 20 medlemmer, stod
på til siste slutt. Når også
 utøverne stilte opp, ble årets 
NM en flott opplevelse!

Lørdag 2. oktober ble NM offisielt
åpnet av ordføreren i Rauma kom -
mune, Torbjørn Rødstøl. Han ønsket
velkommen og orienterte stolt om
kommunen sin. Rauma kommune i
Møre og Romsdal har rundt 7400 inn-
byggere, over 5000 vinterfôra sau og et
areal på 1500 kvadratkilometer.
Kommunen er i dag mest kjent på
grunn av sine flotte fjell (blant annet
Trollveggen, Romsdalshorn og
Venjetind). Turisme, industri og hus-
dyrbasert landbruk er viktige næringer. 
     Bygda Isfjorden ligger 6 kilometer
fra kommunesenteret Åndalsnes og har
et meget aktivt lokallag med rundt 20
medlemmer. Laget har arrangert
 klippekurs de siste åra og har nå
mange lovende klippere på gang. De
søkte om og fikk ansvaret for årets
NM, og har lagt ned mye arbeid både i
forkant av og under selve arrange -

mentet. De valgte å legge NM til
 kommunesenteret Åndalsnes på grunn
av den sentrale beliggenheten, samt
den flotte Troahallen, stor
overnattings kapasitet med mer.

I Troahallen
Troahallen brukes i første omgang i
forbindelse med Romsdalsmartn og
ligger i gåavstand fra Åndalsnes
 sentrum. Hallen er ikke ulik VM-hallen
som ble brukt under NM og VM i
2007-2008. Selv om sola skinte var det
kaldt i været og sur vind denne dagen,
så det var ingen som klaget over å være
innendørs! 
     Rauma husflidslag sørget for
 bevertning med en egen flott kafé. Det
var godt over 200 tilskuere i hallen på
det meste, men ingen har noen over-
sikt over hvor mange som var innom i
løpet av dagen. 
     Det var god plass til stands/
utstillinger i hallen, men dette var ikke
utnyttet fullt ut. Sponsor og ansvarlig
for klippemaskiner, Ravndal klippe -
service var på plass, sammen med
 husflidslagets stand med håndlagede
produkter og en antikvitetshandler.
     En av de store norske ullvare -
fabrikkene, Rauma Ullvarefabrikk,

 holder til i Åndalsnes, og har vært en
aktiv sponsor i forbindelse med NM.
Siden det var lørdag og veldig tett
 program var det bare noen få som rakk
omvisning i fabrikken/handletur i
fabrikkutsalget denne gangen. 
     Nortura stilte også opp som hoved-
sponsor og sørget for at alle lam som
skulle klippes kom fram i tide og ble
kjørt rett på slakteriet etter NM. 
     Regnskapet for arrangementet er
ikke gjort opp per dato, men leder i
Isfjorden Sau og Geit, Leif Malones
tror at de mange sponsorene og stor
egeninnsats gjør at det blir et lite pluss
i regnskapet.

Lynklipping
Det har blitt en tradisjon å arrangere
lynklipping kvelden før NM, og mange
av de beste, både norske og uten -
landske, klipperne stilte opp. Lyn -
klipping er en uoffisiell klippekonkur-
ranse, der vinneren er den som klipper
en sau på kortest mulig tid. I tillegg til
at dyra er forhåndsklipt på magen og
rundt halen, er det strenge regler for å
unngå skader og sikre god dyre -
håndtering.
     I en finale bestående av fire
utenlandske og én norsk klipper,

Kom skal vi 
klippe 
sauen!

Stina Bakkedal bruker kunnskap om ull, raske bevegelser, lange armer og skarpt blikk for å
bli norgesmester i ullhåndtering. 

››
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var det Hamish Mitchell fra Skottland,
bosatt i Rogaland som vant. Han bruk-
te bare 26,15 sekunder, og ble heiet
fram av minst 150 tilskuere!

Mange deltakere
Det finnes mange saueklippere i Norge
på ulike nivåer, men det er en kjens-
gjerning at svært mange av dem bor i
Rogaland. Vi var derfor spente på
hvordan oppslutningen om årets NM
ville bli. Selv om noen kjente fjes
manglet – var det desto flere ukjente,
og totalt stilte hele 44 deltakere opp. Vi
hadde deltakere fra hele Sør-Norge,
men det er dessverre en del fylker som
ikke er representert, særlig i nord, men
også i sør. 

Juniorklassen
Juniorklassen er for nybegynnere som
klipper opp til ca. 50 sau per dag. I år
var det så mye som 8 deltakere i
 klassen og hele seks av disse var jenter,
selv om Helene Rask ikke stilte opp slik
hun lovet i fjor. Dommerne var impo-
nert over nivået i klassen og under ett
poeng skilte første og andre plass. Det
var Mina Sjuve fra Akershus som vant,
foran Ragnhild Tokle og Linda Vik som
begge er fra Rauma. Stina Bakkedal fra
Rogaland, som også deltok i ullhånd -
teringskonkurransen, kom på fjerde
plass.

Mellomklassen
Mellomklassen er deltakere som  klipper
mellom 50 og 100 sau per dag. I denne
klassen var det 11 deltakere, derav ei
jente. Også her var det små marginer
som skilte deltakerne. Vinneren Sondre
Stubrud fra Oppland hadde bare litt
over ett poengs ledelse til slutt. Tore
Mellemsæther fra Sør-Trøndelag kom
på andreplass, Sindre Myhrsveen fra
Oppland kom på tredje, mens Ross
Gibson fra Skottland ble nr. fire.

Åpen klasse
De innledende rundene er felles for
åpen klasse og NM-klassen. Rolf
Gravdal, Neil Perry og Inge Morten
Tronstad kom med i den åpne semi -
finalen, men ingen av dem ble med til
finalen. I finalen vant Hamish Mitchell
fra Skottland, foran Kieran McCullough
fra Nord-Irland, Simon Bedwell
(Skottland) og Wyn Jones (Wales).

Norgesmesterskapet
Det var åtte deltakere i NM-klassen,

Neil Perry vant norgesmesterskapet foran Inge Morten Tronstad, Rolf Gravdal og 
Ola Sveen.

Sondre Stubrud vant mellomklassen, foran Tore Mellemsæther, Sindre Myhrsveen og 
Ross Gibson.

Jentene dominerte i juniorklassen, fra venstre Mina Sjuve (1), Ragnhild Tokle (2), 
Linda Vik (3) og Stina Bakkedal (4).

2006 2007 2008 2009 2010
Junior 3 1 10 4 8
Mellom 2 2 6 0 9+2
Senior 6 5 12 4 0
Åpen 15 26 -- 21 18
NM klassen 13 14 23 16 8
NM ullhåndtering 2 4 6 6 4
Åpen ullhåndtering 6 6 -- 8 7
Sum norske deltakere 26 28 57 30 29
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Caroline Nicol stilte trofast opp som
eneste jente i klassen. Mange var spente
på om veteranen Rolf Gravdal,
Rogaland skulle ta sitt 11 norges -
mesterskap. Det var meget tett i
 toppen og bare ett poeng skilte
mellom første og tredjeplass. Neil
Perry, Rogaland vant i år og tok sin
andre norges mestertittel – hele 12 år
etter den første (Tjøtta i 1996). Neil
kommer opprinnelig fra New
Zealand, men har bodd i Norge i

mange år og er norsk statsborger. 
Han kvalifiserte seg til VM i 2012 
som skal arrangeres i Masterton i 
New Zealand – Neils hjemby. Inge
Morten Tronstad, Rogaland tok
andreplassen bare et ½ poeng bak,
mens Rolf Gravdal måtte nøye seg
med tredjeplassen. Ola Skreen fra
Oppdal kom på fjerdeplass. Han er
relativt ukjent for mange, selv om 
han deltok i NM i Oppdal i 2006. 
Han var yngst i finalen og vi regner
med at han kan komme sterkere
 tilbake neste år.

Ullhåndtering
Ullhåndtering er en egen konkurranse-
gren under NM som går ut på at en
ullhåndterer skal ta hånd om og
 sortere ulla fra to saueklippere, uten å
forstyrre dem i arbeidet. Farget ull og
andre feil skal sorteres ut. 
     Det var seks deltakere i ullhånd -
teringskonkurransene, fire norske og to
utenlandske. Etter å ha fått medalje
både individuelt (3) og i lagkonkur -
ransen (2) i VM i 2008, hadde Stina
Bakkedal, Rogaland pause i fjor på
grunn av familieforøkelse. Hun kom
sterkt tilbake i år og vant både den
åpne konkurransen og NM-klassen.
Det betyr tur til New Zealand i 2012.
John G. Håkull kom på andreplass i
NM-klassen, mens Ana Leira fra New
Zealand (bosatt i Hedmark) kom på
andreplass i den åpne klassen.

Velkommen til Stav 
i Oppland neste høst
Det tar sin tid å avvikle så mange inn-
ledende runder, semifinaler og finaler.
Tidsskjemaet holdt ikke helt, så det ble
en lang dag for mange. Flere av utøver-
ne skulle hjem samme dag og det ble
derfor bestemt at premieutdelingen
skulle foregå i Troahallen. 
     NM ble likevel avsluttet med den
tradisjonelle festen lørdag kveld.
Kokken på Grand Hotel i Åndalsnes

hadde virkelig gjort det beste ut av
råvarene, som var det ypperste sauen
har å tilby, nemlig lammefilet. Under
middagen ble det delt ut blomster og
takk til mange som fortjente det, og
leder i NSGs Ull- og klipperåd, Øivind
Gurandsrud kunne med stolthet over-

rekke vandrepokalen til en meget glad
Neil Perry. 
     Tobias Stubrud fra Øyer-Tretten 
Sau og Geit ønsket alle hjertelig
 velkommen til neste års NM på Stav i
Oppland.

Tekst og foto: Signe Dahl

Neil Perry får NSGs vandrepokal av Øivind Gurandsrud. 
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I idylliske Bø i Telemark ble
årets NM i bruk av gjeterhund
avholdt. Og som så mange 
ganger tidligere; øverst på 
pallen sto Torbjørn Jaran 
Knive fra Skotselv. Denne 
gangen med hunden Maico.

Med tidenes største NM-arena lå
 forholdene godt til rette for å kåre
Norges beste gjeterhund. Sjøl om tåka
truet hele arrangementet på fredag, kom
arrangørene vel i mål, med god margin,
på søndag. Innledende omganger fredag
og lørdag og finale med de 16 beste på
søndag (8 fra  fredag og 8 fra lørdag). 

Tåka skapte trøbbel
I fjor var det snøen som skapte

 problemer. I år laget tåka en periode
krisestemning på den flotte arenaen,
som låg et par kilometer øst for Bø
 sentrum. Etter at 3 ekvipasjer hadde
kommet gjennom løypa tidlig fredag
morgen, seig ei ugjennomtrengelig skod-
de inn over banen. Med sikt på 30 meter
var det bare å vente, å vente, å vente…
Først da klokka var nærmere 12 var det
igjen mulig å fortsette, men da hadde
tidsskjemaet sprukket ettertrykkelig! 
     For å få gjennomført NM-arrange-
mentet ble det derfor vedtatt å kutte ut
merka dyr i forbindelse med deling. I
tillegg ble det innført såkalt «bjelling».
Det vil si at hvis hunden hadde mistet
20 poeng eller mer, etter at utgang,
 løysing og inndriving var gjennomført,
ble den tatt av banen. 
     Heldigvis holdt tåka seg unna resten

av helga. Og da mørket kom lørdag
ettermiddag var de innledende prøvene
gjennomført. Så da var det bare å
 forberede seg på en spennende finale,
med dobbelhenting og singling.

Flott bane og god sau
Når man tenker på Telemark, så for-
binder i alle fall jeg dette fylket med
små og bratte jorder i et vakkert, men
dramatisk landskap. Vel, i år hadde
årets arrangører av NM i bruk av
 gjeterhund funnet den største arenaen
jeg har sett på en gjeterhundprøve i
Norge. Et stort oversiktlig jorde på flere
hundre dekar gjorde det mulig med en
henteavstand på over 400 meter.
Sauene flyttet seg greit for hundene.
Det ble derfor slik det skal være;
 hunden og dens samarbeid med

Norges beste gjeter-
hunder viste seg fram

Det var en stor og romslig bane Telemark Gjetarhundlag kunne presentere for NM-deltakerne. (Foto: Karin Mattsson)
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føreren som avgjorde om det ble et
godt løp. Bommet sauene på porten,
var det ingen andre å skylde på enn
fører og hund. Banen var, bortsett fra
de forholdsvis lange avstandene, en
helt tradisjonell klasse III-bane. Dvs.
ca. 100 meter driving til høyre, 150
meter kryssdriving og 100 meter fra
siste port og inn til deleringen.

Som ventet, men 
også overraskelser
Etter første dag av de innledende
 prøvene, var det ikke overraskende
Torbjørn Jaran Knive og Maico som
sto øverst på lista. Deretter fulgte Arne
Christoffer Sand med Birk og på tredje
plass kom Atle Arnesen og Heide.
Innledende prøve på lørdag ble vunnet
av Tom Inge Lønning med Basso, fulgt
av Jo Agnar Hansen med Sisko og
Svein Hestnes med Kid. På fjerdeplass
kom Arvid Årdal med hunden Winther.
Arvid var årets overraskelse, og nok hel-
ler ukjent for de fleste. Når dette også
var femte gangen denne hunden gikk en
klasse III-prøve, er en finaleplass i NM
en meget imponerende prestasjon. Og
det viser at det er muligheter for andre
enn de som har holdt på med gjeter-
hunder en mannsalder.

Krevende finaleøvelse
På søndag viste værgudene seg fra sin
beste side. Strålende sol og vindstille
gjorde rammen rundt finalen perfekt.
For andre gang var det dobbelhenting
under finalen i et gjeterhund-NM.
Først skulle hunden sendes til høyre for

å hente en flokk på 8 sauer som sto 450
meter unna. Denne flokken skulle så
føres gjennom inndrivingsporten og
videre til et punkt ca. 50 meter foran
føreren. Der skulle flokken «parkeres».
Hunden skulle deretter kommanderes
rundt og sendes ut til venstre av banen
for å hente en ny flokk på 8 sauer, som
også stod 450 meter unna. Den andre
flokken skulle så gjennom inndrivings-
porten og forenes med den første
 flokken. Den samla flokken på 16 dyr
skulle så rundt fører, føres gjennom den
ca. 450 meter lange triangelløypa for
drivinga og ende i sorteringsringen som
hadde en diameter på 40 meter. Her
skulle 12 umerka dyr sorteres vekk, slik
at man sto igjen med 4 merka dyr. Disse
4 merka dyra skulle så inn i kveet.
Totalt sett en krevende øvelse som satte
store krav både til hund og fører.

Stadig bedre hunder og førere 
Av de 16 ekvipasjene i finalen var det
bare to som måtte bryte. Etter min
mening et tydelig tegn på at det har
skjedd en kvalitetsheving på gjeter-
hundarbeidet i Norge. For bare noen år
siden var dobbelhenting utenkelig for
de fleste. Og bare for å ha sagt det: 
- Det å kunne sende ut hunden på en

ny flokk er en veldig nyttig praktisk
øvelse. Spesielt under sanking!

NM-mester tredje året på rad
Vinner, for tredje året på råd, ble
Torbjørn Jaran Knive. Denne gangen
med hunden Maico. Maico er fra eget
oppdrett og Knive fikk dermed både
premien som er satt opp til oppdretter
av beste norskfødte hund og den til
beste norskfødte hund. På de neste
plassene fulgte Jo Agnar Hansen med
Sisko og Karin Mattson med Lyn.

Dyktige dommere 
og flott arrangement
Dommere under årets NM var Jakob
Gjerde og Trygve Høines. Duoen
hadde tre lange arbeidsdager. Det er en
imponerende prestasjon å sitte slik
time etter time, og være så å si helt
samstemte om deltagernes presta -
sjoner. Denne jobben setter store krav
til utholdende konsentrasjon!
     Alt i alt et vellykket arrangement
med en flott bane, god sau og et
 velfungerende opplegg. Takk til
Telemark Gjetarhundlag for tre flotte
dager med Norges beste gjeterhunder!

Av Stig-Runar Størdal
Dick til Sander Hindenes ble beste
 unghund. (Foto: Karin Mattsson)

SEIERSPALLEN: Fra venstre: nr. 2 Jo Agnar Hansen og Sisko, norgesmester Torbjørn
Jaran Knive med hunden Maico og nr. 3 Karin Mattsson og Lyn. 
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– Eit gode for vår næring eller eit
 feilgrep som snarast må rettast?
No er vi snart ferdig med første år der
ein har kunne leige seg retten til å
 produsere meir geitmjølk. Dette året
har 39 leigetakarar leigd vel 800.000 l
frå 23 bruk som har leigd ut.
For komande år er det enno ikkje
kome statistikk, men alt tyder på stor
auke. Med  omsyn til pris er det blitt
meg fortalt at prisen har auka frå 30-40
øre, for dei første som inngjekk
kontrakt, til at det no er vilje til å betale
2 kroner pr. liter. Kor dette endar veit
ingen, men eg tillet meg å nemne at
TINE ikkje hadde noko god bruk for
dei siste 2 mill. liter i fjor.

Etter det eg hugsar var kvoteleige
eit begrep som var omtala ei stund før
det vart vedteke innførd under jord-
bruksforhandlingane i 2008. Det vart
argumentert med at det var viktig for å
kunne auke fleksibiliteten i kvote -
ordninga for mjølk og fleksibiliteten for
bøndene.

Eg ser berre ein fordel med denne
ordninga: kvoten kan vere «på bruket»
nokre år, der ein treng litt tid før ny
generasjon eller nye folk er klar til å ta
fatt.

Kva så med bakdelar? Leigeprisen er
no «hinsides» all fornuft. Regelverket
som tillet utleige til «evig tid» likeså. Min
spådom er at ingen i nær framtid vil
selje kvoten sin. Ordninga kan òg vere
til hinder for sal av garden. Overtar
ikkje familie  kan det vere betre
 lønsemd i å leige ut kvote enn å sleppe
nye folk til. Sist men ikkje minst; trygg -
leiken for bonden som leiger gjev leige
av kvote, og kanskje jord i tillegg, trygg
nok ramme til å føreta nødvendige
investeringar. 

At eg meiner leigeprisen er «hin -
sides» treng ei forklaring. Årskostnad
for retten til å produsere  mjølk er ved
dei siste leigekontrakter meir enn dobla
i høve til kjøp i 2007-2008. Årsak til
over dobla kostnad  skuldast altså
 ordninga med kvoteleige. 

Siste 25 åra har snittet på geitmjølk-
kvotane vorte meir enn dobla. Sam -
stundes har tal bruk vorte meir enn
 halv ert. Har vi no fått «reiskapen» som
gjer at denne utviklinga verkeleg skyt
fart? 

Fram til 1700-talet var dei fleste
 norske bønder leiglendingar. Svært
mange var ein kombinasjon av sjølv -
eigarar og leiglendingar – dei eigde

noko og leigde resten for å kunne
brødfø seg og sine.                                        

Vi er alle glad for at dette er
 historie, men 40% av bondens areal er i
dag leigejord – i tillegg til det kjem leigd
mjølkekvote.

Kvoteordninga og starten på den
kan det seiast mykje om. Skal ikkje ta
det no, men heller kome med eit sterkt
ynskje - lat oss i fellesskap få «båten»
på ein rettare kurs. 

Mitt forslag er : Det må berre vera
høve til å leige vekk mjølkekvoten i 5 år.
Då får ein ei tilstrekkeleg tid til å tenkje
seg om, og samstundes har ein inntekta
frå bortleiga, før ny generasjon eller nye
folk tar fatt. Skulle det derimot ikkje
 lukkast, står valet som før mellom
sovande kvote eller å selje kvota.
Samstundes bør ein òg retta opp feilen
frå den førre endringa i kvotereglane:
privat omsetnad av kvote –  den gjev
ekstra kostnad.

Som næring må vi både sjå og gå
framover. Det seiest likevel med rette at
ror du båt må du sjå bakover for å
kome framover. Fortidas lærdom bør vi
ta til oss og med på vegen vidare.

Oldedalen, hausten 2010
Rune Myklebust.

Sauemassakren i Grue er eit døme på
at gjerdet i det store beitefeltet som
vart kalla rovdyrsikre gjerde, ikkje held
mål. Er det verkeleg slik at dei ikkje
 virkar som påstått av dei kloke som
forstår seg på alt? Det var smertefulle
tap å møta dei sundrivne dyra for
 dermed å vita at dei stygge bitemerka
etter rovdyrtenner hadde forårsaka
panikk og smerter hos dei drepne dyra.

I Løten møter bjørnen opp. Leitar
etter mat, slår sund bordveggen for å
nå inn til sauene. Fellingsløyvesøknad
blei likevel avslått av Fylkesmannen i

Hedmark. Søknad om utvida kvote på
bjørn i lisensjakt - avslått. Alle som har
husdyr er dermed avskorne frå å fella
skadevaldar på formell lovleg måte!

No ser me at rovdyrsikre gjerder
ikkje er haldbare. Eg sa ein gong at
dette like snart kunne bli ei serverings-
sak for rovdyra. Nord-Østerdal
Bygdemiljøforening reiste sak om inn-
hegningar for dei største rovdyra. I den
saka var det teke høgde for bestands-
måla etter rovviltforliket i Stortinget av
2004. Denne ordninga skulle laga ei
 innhegn for kvar yngling, fordelt i 

dei 8 regionane som landet er inndelt i.
Desse må ha permanente gjerder som
er sikra på ein heilt annan måte enn dei
elektriske som er nytta i utmarka. Dei
blir lagt ned kvar haust og settes opp
att kvar vår. Med dei store areala er det
praktisk uråd å sikra 100% oppreinsk av
rovdyr i feltet, og resultatet ser me.

Konklusjon blir denne: Det er
 rovdyra som må inngjerdast, ikkje
beitedyra.

Alvdal i oktober 2010
Ola Tronsmoen

Leserinnlegg

Kvoteleige til evig tid

Tid for ettertanke
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www.fk.no www.bruvik.no

Sørg for korrekt ventilasjon,
unngå trekk og 
fuktighet.

Kontakt din FK i-mek 
      selger for en god 

             handel.

VentilasjonVentilasjon
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Når dette blir skrive er lamme -
sesongen på hell, både når det
gjeld tilførslar og salg. Nortura
Marked kan oppsummere med
ein salsauke på heile 12%, men
det er ein liten nedgang når det
gjelder vekt og kvalitet på slakta.

Fin salsauke
Dei store, tunge produkta i lamme -
sesongen som fårikålkjøtt og lammelår
har veldig gode salstal å syne til, men
salet av andre produkt har også bidrege
til salsauken. Ein viktig årsak til godt
sal er at Nortura-sauebonden tok
 signalet om at vi ynskte tidlegare
slakting av lam. Stor lammeslakting i
september er veldig viktig for ein vel-
lykka lammesesong. Nortura slakta
12.600 fleire lam i denne månaden i år
samanlikna med september i 2009.
Industrien vår hadde difor nok lam
gjennom heile sesongen. Den største
utfordringa har vore å få slakta og
stykka nok lam i forhold til behovet i
marknaden. Her skal vi bli enda
 flinkare neste sesong når den nye
fabrikken i Malvik og den nye slakte-
linja i Målselv er skikkeleg innkøyrd. 
     Tidlege tilførslar er også viktig for

den neste store lammesesongen, nem-
leg salet av pinnekjøtt til jul.
Produksjonen har gått etter planen og
Nortura Marknad er førebudd på eit
sal minst på høgde med fjoråret. 

Tilførslar og kvalitet
I skrivande stund har vi slaktestatistikk
t.o.m. veke 44 (7. november). I vekene
27-44 (5. juli-7. november) har
Nortura slakta 21.000 fleire lam enn i
same vekene i 2009. Slaktinga mot
 slutten av året ser ut til å bli ein del
mindre i år enn i fjor. Det blir difor
spanande å sjå kvar vi havnar når 2010
er over. Nedlegging av slakterianlegg og
behov for styrka eigenkapital i Nortura
er to viktige forhold som kan påverke
tilførslane og marknadsandelen vår i
tilførselsmarknaden. Førebels ser det
bra ut. Skal Nortura framleis vera ein
sterk marknadsaktør og prissettar for
sauebonden, er det viktig at saue -
bøndene sluttar opp om Samvirket sitt. 
     Vi greier ikkje å slå fjorårets
Stjernelam-rekord. Både slaktevekt og
medel klasse har gått litt ned denne
sesongen. Det er også tendens til litt
meir feitt på lamma i år samanlikna
med i fjor. 69,5% stjernelam er likevel
veldig bra og eit resultat Nortura-saue-
bonden kan vera stolt av. Vestlandet og

Nord-Noreg er dei landsdelane med
høgast andel Stjernelam. Ser vi på dei
ulike fylka, er det Buskerud og Troms
som knivar om «Stjernelam-toppen».
Fylkesvis oversikt over slaktekvaliteten
i Nortura på lam finn du på
http://medlem.nortura.no/smaafe/
lammesesongen/statistikk/

Auka slakting av sau 
Nortura har i vekene 27-44 (5. juli -7.
november) slakta 46.300 sau og ung
sau. Dette er ein auke på 16% i høve til
fjoråret. Det ser difor ut til at fleire vel
å slakte sauen i samband med haust -
slaktinga dette året. Årsaken til dette
kan vera at 2010 ikkje har vore noko
godt grovfôrår i delar av landet. Mange
vel difor å bruke grovfôret på livdyra i
staden for på sau som skal slaktast. Eit
eksempel på dette er Troms der
 saueslaktinga har auka med heile 
36% i forhold til dei same vekene i
2009.  

Lite lam på reguleringslager
Pr. veke 44 (7. november) er det 216
tonn lam på reguleringslager. Dette er
58 tonn mindre enn i same veka i
2009. På grunn av stor pinnekjøtt -
produksjon og mindre slakting mot
slutten av året, ser det ut til å bli lite

Lammesesongen 2010:

Godt salg, men litt
minus på slaktekvalitet

Tabell 1. Slaktestatistikk for lam i Nortura veke 27-44 (5.juli-7.november) 

Landsdel Tal lam % av Klasse Endring Vekt kg Endring % Fett- Endring % Stjerne- Endring
fjoråret trekk lam

Østlandet 159 875 108,4 % 7,8 (R) -0,24 18,9           -0,44 9,9 % +0,14 % 69,6 % -4,0 %

Vestlandet 223 715 102,5 % 7,8(R) -0,11 18,8            0,00 7,9 % +1,75 % 71,4 % -1,4 %

Midt-Noreg 89 613 107,0 % 7,3 (R-) -0,22 18,0           -0,65 9,7 % +0,30 % 62,8 % -4,1 %

Nord-Noreg 97 871 97,1 % 8,3 (R/R+) 0,09 19,3           -0,54 11,3 % +0,84 % 71,5 % -2,2 %

Landet 572 685 103,9 % 7,8 (R) -0,1 18,8           -0,33 9,3 % +0,89% 69,5 % -2,8 %
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lam på lager ved nyttår. Ved førre års-
skiftet låg det ca. 800 tonn lam på
lager. Ein måtte bruke frysefrådrag for
å få tømt lageret før årets sesong. Det
ser ikkje ut til å bli nødvendig i 2011. 

Balanse på lam
Nortura Totalmarked har laga ny prog-
nose for sau og lam for 2011. (Tabell 2)
     Førre prognose tyda på eit overskot
av lam neste år på 300 tonn, pluss eit
reguleringslager ved inngangen til 2011
på mellom 500 og 900 tonn. Eit særs
godt sal av lam i haust gjer at regu -
leringslageret ser ut til å bli ein god del
lågare. På bakgrunn av dette opp -
justerer difor Nortura Totalmarked
salsprognosane neste år. 
     Det var også mindre sau og lam på
beite dette året enn tidlegare forventa.
Til saman betyr dette at lammekjøtt-
marknaden neste år ser ut til å koma ut
med god marknadsbalanse. 

Slakting av sau på nyåret
I fyrste kvartal dette året slakta
Nortura ca 39.500 sau/ungsau. Sjølv
om haustslaktinga av sau har auka
dette året, vil det sikkert koma ein del
«telle-sau» på nyåret i 2011. Sau er
ikkje lenger med i marknadsregu -
leringa. Det er difor viktig for Nortura
å få spreidd denne slaktinga såpass at
vi får tid til å skjera ned sauen i
 samband med slaktinga. Nortura
Totalmarked har difor laga ei prisløype
på sau som gjev ein økonomisk kom-
pensasjon til dei som tek jobben med å
utsetja slaktinga nokre veker utover
nyåret. 

ROS-premiering 2010
Nortura delte ikkje ut ROS-premiering
i 2010 for lam levert til Nortura i 2009.
Årsaka til dette var at økonomien vår
tvinga oss til å redusere kostnadene
våre. Vi fekk mange reaksjonar frå
medlemmer som sakna denne opp-
muntringa til å konkurrere om å bli av
dei 200 beste i Nortura når det gjeld
slaktekvalitet på lam. Nortura innfører
difor ROS-premiering igjen i 2011 for
lam levert til Nortura i 2010. 

Til slutt vil vi i Nortura ynskje alle
lesarar av Sau og Geit ei riktig 
god jul og eit godt nyttår!
Takk for eit godt samarbeid i 2010
som har lagt grunnlaget for ein 
god marknadssituasjon på sau 
og lam i 2011.

Tabell 2: Prognose for 2011 laga i november 2010
Produksjon % Anslag Sal % Marknads-

import balanse
Sau/lam 24.100 102 1.350 (2) 25.450 100 0

2) Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island og 530 tonn SACU m/bein.

Tabell 3: Endringar i avrekningspris inkludert grunntilskot på sau i starten 
av 2011: 
3/1 nedgang engros-/avregningspris                                -  kr 4,00 

Omsetningsavgift blir redusert med                          -  kr 0,10 
17/1 oppgang engrospris:                                               + kr 1,50
24/1 oppgang engrospris:                                                 + kr 1,00
31/1 oppgang engrospris:                                                 + kr 1,00
7/2  Auka grunntilskot:                                                   + kr 1,00
14/2 oppgang engrospris                                                + kr 0,50 
14/2 effektivitetstillegg*)                                                  + kr 1,50
Sum auke                                                                       = kr 6,50

*) Effektivitetstillegget står ut veke 8 dvs. 27. februar

LAM 2011
Team småfe i Nortura jobbar nå
for fullt med å få alt klart til kon-
gressen LAM 2011 på Rica Hell
Hotell i Stjørdal. Påmeldingane
strøymer på, men i skrivande
stund er det ein del ledige plassar
att før kongressen er fullteikna.

Vi ynskjer sjølvsagt fullt hus 
med feststemte sauebønder 
den 12. og 13. februar. Dersom
du ynskjer å delta, men av ein
eller annan grunn ikkje har fått
meldt deg på, så ta kontakt med
Finn Avdem på tlf: 971 77 659, så
ser vi om vi har ledige plassar att. 
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Nytt fra Sauekontrollen
Når du har registrert høstvekta på
lamma får du ut mange  nyttige
rapporter i Saue kontrollen Web,
både på lammet selv og avdråtten
til mor. Skulle du ikke ha regi -
strert årets lam eller vekter, er det
ennå ikke for sent!

Registrering av parings -
opplysninger - viktig for 
seminstatistikken
Fra og med høsten 2009 begynte
Sauekontrollen å overføre semindata til
NSG. Dermed slipper produsenter å
regi strere semindata både hos NSG og i
Sauekontrollen. Det viste seg dessverre
at rapporteringen i fjor ble mangelfull.
For å sikre oss en best mulig semin -
statistikk henstiller vi alle om å regi -
strere samtlige paringer i Saue -
kontrollen og Led-Sau. All paring skal
innrapporteres, både de søyene som er
naturlig paret og de som er inseminert.
Søyer som er inseminert, men som blir
naturlig paret ved omløp skal det
 sendes inn nye paringsopplysninger på.
I Sauekontrollen blir omløp registrert
ved at man legger inn ny paring på
søya. Oversikt over omløp tas ut på
rapporten «Paring og omløp».
     De som sender semindata til råd -
giver for registrering må huske å sende
informasjon om alle paringer – samme
opplysninger som ved egenregistrering.
     Ønsker du å studere kåringsbeviset

til værene du bruker i flokken din, har
NSG tilrettelagt for dette på sin hjem-
meside. På sikt vil du også kunne se
dette direkte i Sauekontrollen Web.

Årsoppgjøret – har 
du alt på plass?
I januar beregnes Årsrapport buskap,
Nøkkeltallsanalyse slakt og
Helseutskriften for alle medlemmer i
Sauekontrollen. Rapportene opp -
summerer fjorårets produksjon med
tanke på lammetall, lammetap, vekter,
tilvekster, slakteresultater og helseopp-
lysninger. For at rapportene skal bli
mest mulig korrekte, er det viktig at
datagrunnlaget i Sauekontrollen Web
stemmer. 

Bruk rapportene for å sjekke
om alt er på plass
Dersom du har fått hjem sauer fra
beite etter at høstveielista er registrert
eller sendt til rådgiver, er det viktig at
du registrerer eller sender en etter-
veiingsliste til rådgiveren, slik at du får
inn alle vektene. Sjekk gjerne rappor-
ten «Manglande haustopplysningar» i
Sauekontrollen Web. I tillegg kan det
være lurt å sjekke rapporten
«Manglande våropplysningar». Kanskje
du har glemt å melde ut ei søye? Det er
smart å melde dem ut nå, så slipper du
å få dem med på «Vårlista». Husk å
oppgi utrangeringsårsak. Dyr som er
døde eller tapt på beite, må kodes med

riktig utkode. Bare feilregistrerte dyr
skal slettes. Et godt hjelpemiddel er å
sjekke rapporten «Individoversikt» og
se om dyretallet stemmer med det som
virkelig er i fjøset. Har alle dyr som er
slaktet fått slakteopplysninger? Sjekk
rapporten «Slakteopplysningar». Pass på
å legge inn både forebyggende behand-
ling og sjukdomsbehandlinger. Da blir
Helseutskriften et nyttig verktøy! Gjør
dette i god tid før fristen 13. januar.
Da får du en mer korrekt analyse av
produksjonen samt en god start på
produksjonsåret 2011.

Ny rapport «Avviste 
slakteopplysningar»
Under fanen «Mi side» i Saue -
kontrollen Web ligger nå en ny rapport
som viser slakteopplysninger fra
Nortura som har blitt avvist i
Sauekontrollen. Slaktedata fra de
 private slakteriene vil komme over i
samme system innen neste slakte -
sesong. Rapporten lister ut individ-
nummer man enten ikke finner i
Sauekontrollen, eller der slaktedata
avvises av andre årsaker. Det er viktig å
følge med på denne rapporten dersom
man savner slaktedata! Merk at slakte-
opplysninger sjekkes på alle 10 siffer i
produsentnummeret, så ta en ekstra
sjekk på at du har samme 10-sifrede
produsentnummer på avregningen
som i Sauekontrollen. Den vanligste
årsaken til at en slakteopplysning av -



Ullstasjoner:

Harstad Ullstasjon 
tlf. 77 01 94 40

Førde Ullstasjon 
tlf. 57 83 42 13

Sandeid Ullstasjon 
tlf. 52 76 10 21

Forus Ullstasjon
tlf. 51 57 45 65 

Gol Ullstasjon 
tlf. 32 02 98 37

Bjerka Ullstasjon
tlf. 75 19 00 50

Julen 2010

Novembermørket har senket seg, og snart senker julefreden seg også. Innen den 
tid vil vi imidlertid være godt i gang med innsamling av gardsull. Som tidligere år, 
prøver vi å gjøre innsamlingen av ull så effektiv som mulig. De fleste stasjonene 
organiserer derfor inntransporten slik at ulla kjøres inn etter hvert som stasjonene 
klasser.  All levering av ull blir organisert og avtalt på forhånd i samarbeid med de 
lokale saualslagene. Vi tilstreber vi å få til en innsamlingsplan som er tilfredsstillende 
for flest mulig. Vi legger vekt på å informere så tidlig som mulig, slik at dere som 
er leverandører har mulighet til å planlegge. Vi håper på forståelse for at dette 
opplegget er helt nødvendig for å holde transport og håndteringskostnadene nede. 

Er du i tvil om hvordan du skal levere ulla, kan du enten ta kontakt med ullstasjonen 
eller formannen i sauealslaget i ditt distrikt. 

Norilia vil takke produsenter og sauealslag for et godt samarbeid i 2010, og ønsker 
dere alle en riktig god og trivelig jul. 

Vi minner som vanlig om at dere får flere fordeler med å levere ulla til en av våre 
ullstasjoner:

• pristillegg på ull som tilfredsstiller kravene til god ullbehandling
• differensierte pristillegg på høstull som avregnes fra uke 1-24
• personlig tilbakemelding på avregningen om kvaliteten på ulla og ullbehandlingen
• 85 øre per kg ull til de lokale sauealslagene som samarbeider med Norilia om 

innsamling, jf avtale med NSG

Norilia ønsker  alle en 
riktig god jul 
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vises er at ørenummer som har blitt
avlest på slakteriet ikke stemmer med
det som er registrert i Sauekontrollen.
Typisk feilkilde er bruk av 5-sifret
nummer i øret og 4-sifret nummer i
Sauekontrollen. Ta kontakt med
 brukerstotte@animalia.no for å løse
problemet!

Mininoteringsboken for sau
 Den lille noteringsboken, som kan
smettes ned i frontlommen på kjele-
dressen, er nå revidert. Noteringsboken
er ment som et supplement til
Sauekontrollen Web. Den har mindre
plass for noteringer enn den ordinære
Noteringsbok for Sauehold, men er
svært praktisk å ha med rundt i fjøset.
Ta kontakt med ditt lokale slakteri hvis
du ønsker å kjøpe den.

Av Marit Lindtvedt Lystad 
og Grethe Ringdal, Animalia ››
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Du får det
som du vil!

Bygge nytt eller restaurere?

«Islandsk»- eller tradisjonsinnredning.
Strekkmetall, plastrister, gjødseltrekk eller talle.
Glas og dører.
Fører også Lac-Tec mjølkedrikkautomat for lam.

2943 Rogne.  Tlf 61 34 25 50 Mob 90 60 90 93
e-post: grobakken.landmek@c2i.net
www.groland.no

Grobakken Landmek A/S

Lam på høstbeite i Numedal. (Foto: Grethe Ringdal)
Ønsker du å bli medlem av
Sauekontrollen? Ta kontakt 
med ditt lokale slakteri. 
For mer  informasjon, se:
www.animalia.no/sauekontrollen

Du har fortsatt tid 
til å verve og vinne 
fine premier
Sauekontrollen utfordrer alle
 medlemer til å verve en kollega.
Du har fortsatt tid; kampanjen
varer ut 2010. Få nye «kollegaer»
og Animalias flotte t-skjorte 
som premie. Verveskjema finner 
du i Sauekontrollens kalender 
eller du kan registrere det på
www.animalia/sauekontrollen  

Kveldsåpen brukerstøtte 
hos Animalia på telefon 
23 05 98 20:

Tirsdag 4. og 11. januar kl. 17- 20.

Vi ønsker alle våre 
medlemmer en 
riktig god jul 

og et godt nytt år!
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FATLAND ULL AS
P.B. 90, HUSØY, 4299 AVALDSNES

Fatland Ull, Karmøy
Tlf. 52 84 30 15 

Fatland Ull, Jæren
Tlf. 51 66 93 93

Fatland Ull, Lofoten
Tlf. 76 08 00 72

Vi betaler godt
for ulla og tar

i mot ull fra
hele landet.

Innredning
for sau, geit og storfe

Strekkmetall

Tlf...........75 19 11 90
Mob. ......481 56 374
Fax ........75 19 11 90

Holmslet
Mek. verksted AS

8646 Korgen

Alltid oppdatert!
www.nsg.no

Vi lanserer nye hjemmesider            20. desember!

GOD JUL!
Desember har allerede inntruffet, noe som betyr at 2010 begynner å nærme seg
 slutten. Når mange av dere har tankene på juleforberedelser og julegaver, har vi mer
enn nok med å få unna ulla som har kommet inn til oss den siste tiden. I siste halvdel
av november og starten av desember blir det kjørt inn utrolige mengder av ull til
Fatland Ull sine ullstasjoner, og vi står på det vi kan for at dere skal få både raske og
gode oppgjør. Med så store mengder av ull som kommer inn på en gang, går det nok
til tider litt lenger tid enn normalt med å få ut alle oppgjørene. I skrivende stund ligger
vi i alle fall godt an, og jobber med at flest mulig skal få oppgjør på dette året.
Heldigvis har vi både gode og erfarne ansatte i selskapet som kan håndtere de store
ullmengdene på best mulig måte.

I løpet av årets siste måneder har prisene på verdensmarkedet pekt oppover. Det skal
bli spennende og se om dette er en trend som vil følge oss inn i det nye året også.
Etterspørselen etter ull har vært stigende, og spesielt enerklasse av høstull, klasse
C1, har det vært pågang etter. For oss virker det som om ull har fått en oppsving i
popularitet i store deler av verden, og at naturlige produkter deriblant ull, fortsatt er
på vei oppover. Om denne interessen fortsetter er det et håp om at vi kan se fram
mot økte priser på ulla også i 2011. 
Trenden på verdensmarkedet viser at det er de beste kvalitetene som øker mest i pris
og er mest etterspurt. For oss i Norge blir det viktig at vi satser på å opprettholde 
og kanskje forbedre ullkvaliteten framover, slik at vi kan få mest mulig igjen for ulla.
Slik det ser ut nå kommer forskjellen på ener- og toerkvalitet til å bli større og større,
og det betyr at det er penger og hente for de som satser på god ullkvalitet.

Ullmengdene vi nå får inn er allerede solgt til våre kunder, noe som betyr at ulla
 nesten går like fort ut som den kommer inn. Når året er slutt har vi nok solgt all ull
som vi forventer inn til oss, for de neste tre måneder. Det er derfor viktig at vi fort-
satt får inn ull i tiden framover, og at dere som leverandører fortsetter og levere ulla
til oss. Vi har mange gode og trofaste leverandører som støtter opp om oss år etter
år, men vi har alltid plass til flere. Om det er en enkeltperson eller om det er et
 sauelag som vil levere ull til oss, så ikke vær redd for og ta kontakt. Fatland sine
ullstasjoner på Karmøy, Hommersåk og i Lofoten tar i mot ull i fra hele landet. Har
dere spørsmål om levering så er det bare å ringe oss. 
Sauelag som hjelper til med innsamling får 85 øre pr. kg i innsamlingsgodtgjørelse.

Ansatte i Fatland Ull AS vil med dette takke alle som har levert
ull til oss, og ønske alle våre leverandører en riktig god jul og 
alt godt i det nye året. 

Vi vil ønske
alle våre gamle
og nye kunder

ein riktig God Jul
og eit

Godt Nytt År.



64 • Sau og Geit nr. 6/2010  

Ei arbeidsgruppe nedsett av TINE har
utarbeidet framlegg til endra kvalitets-
betalingsregler for geitmelk. Endringene
gjelder hovedsaklig krav og betalings -
satser for frie fettsyrer og tørrstoff.
Bakgrunnen for at arbeidet ble satt i
gang er kvalitetsutviklingen for geitmelk
og industrien sitt behov for melk med
lavt innhold av frie fettsyrer. Markeds -
situasjonen og avsetningsmulighetene
for geitmelk krever en langsiktig strate-
gi, der en vet at en kan garantere en sta-
bil kvalitet på råstoffet. Råstoffkvaliteten
er avgjørende for å  lykkes videre i
verdikjeden, både innenlands og på
eksportmarkedet. 
     Kvalitetsbetalingssystemet er et av
 virkemidla en har for å styre melke -
 kvali teten i den retningen som er nød-
vendig. Forslaget innebærer innføring av
en ekstra eliteklasse med tilleggspremie-
ring for melk med særlig lavt syretall, dvs.
lik eller under 1,2. Krav til Elitemelk vil
være syretallsnivå lik eller under 1,6. Det
blir også foreslått innføring av 2. og 3.
klasser med trekk etter gjeldende satser. 
     Ved alle anlegg som produserer kvit -
osttyper blir det praktisert utsortering
av melk som har for høyt innhold av
frie fettsyrer. Melk med svært høye syre-
tall har stor enzymaktivitet, som forår-
saker fettspalting og er en stor risiko for
kvaliteten på samlemelka. Utsortering av
melk er også svært kostnadskrevende.
Dette er bakgrunnen for at det blir fore-
slått ei stoppgrense ved syretall over 2,0. 
     Forslaget til nye kvalitetsbetalings -
regler skal ut på høring i medlemsorga-
nisasjonen før 1. februar. 

Konsernstyret i TINE har nå fått
oversendt forslag til strategi for geit i
TINE og skal behandle den på møte

2. desember. Videre behandling av
 rapporten er derfor ikke bestemt, men
det er ventet at den vil bli sendt på
høring i organisasjonen. Strategi 2006-
2010 hadde hovedfokus på kvalitet og

råd giving knyttet til dette. Den nye
strategien har økt fokus på teknologi
og marked, mens arbeidet med
melke kvalitet skal fortsette på
samme nivå. 

Geitkontrollens Årsutskrift er et viktig
hjelpemiddel i arbeidet med å
 avdekke hva som er bra og hva som,
med fordel, kan bli bedre i den
enkelte besetning. Utskrifta er så -
ledes én av flere dokumentasjoner
som danner grunnlag for planleg-
ging og oppfølging for neste sesong.
     For å få fullt utbytte av dataene i
Geitkontrollen er det helt vesentlig at
kvaliteten på dataene er gode og inn-
rapportert til rett tid. Dette påvirker
utbyttet en får av alle utskrifter, web -
rapporter, indeksberegninger, melke-
beregninger m.v. fra Geitkontrollen
og NSG.

Årsutskrift kan utebli
Også i år stilles det krav til minst 5
kontroller i året og at minst 3 prøve -
uttak er innrapportert til fristen for
årsutskrift for helårsbuskaper. For
medlemmer som er i en sanerings-
prosess forventes ikke at kravet til
veiing av melk og prøveuttaking kan
etterfølges, men da er det heller ikke
grunnlag for årsutskriftsberegninger.
     Det er en viktig forutsetning for
riktig Årsutskrift at alle aktuelle opp-
lysninger er sendt inn til kontrollen
innen fristen for årsoppgjøret, som
er 25. januar 2011. Er det rådgiver
som registrerer geitkontrolldata for

deg, må disse opplysningene leveres
rådgiver i god tid før 25. januar 2011! 

Mangler registreringer?
Bruk webrapporten Veiedata mjølk
og underrapporten Status enkeltgeit
på http://medlem.tine.no eller sjekk
siste Periodeutskrift for å sjekke at alt
er som det skal. Be rådgiver om
eventuelt å sende deg rapporter fra
registreringsprogrammet for kontroll
av årets hendelser i din besetning.
Egenregistrator Geitkontrollen og
geitrådgivere kan raskt og enkelt
sjekke status for besetningene ved
bruk av registreringsprogrammets
rapporter «Mangler data hittil i år»,
«Rangeringsliste» og «Sjekk data».

Manglende rapportering av mjølk,
avlating og kraftfôrendringer gir
store konsekvenser for resultatet på
bl.a. mjølkeberegninger og kraftfôr-
beregninger på årsutskriften. Står det
for mange innmeldte bukker i
buskapen? Er gamle geiter glemt å
melde ut? Fullstendig rapportering
av helse vil gi et bedre datagrunnlag
for videre arbeid med geitehelsa.

Forslag til nye
 kvalitetsbetalingsregler
for geitmelk

Strategi geit

Årsutskrift 
Geitkontrollen
– 2010

(Foto: Frida Meyer)



Ammekunett/
lamanett
120.10.15
Tråder 3,40/2,40
Ruller à 100 m

Medium reinnett
140.11.30
Tråder  3,40/2,40
Ruller à 100 m

Høyt reinnett 
160 15.30
Tråder 3,40/2,40
Ruller à 100 m

Kvalitetsnettingen
m/ALUZINK fra TREFIL
ARBED fabrikken i
Luxembourg, har vi
importert siden 1988.
Økningen viser at
Norske bønder velger
kvalitet. 

Sauenett  90.6.15 
Tråder 3,00/2,00
100m = 39,6 kg  

Mediumnett 90.6.15. 
Tråder 3,40/2,40
100 m = 56 kg

Utmarksnett 90.6.15
Tråder 3,70/2,70
100 m = 69 kg

Lavt sauenett 60.6.15
Tråder 3,40/2,40
50 m. = 26 kg

Viltnett  200.22.15
Tråder  3,00/2,00
50 m = 50 kg

Gjerdemateriell
PRAIRIE JORDBRUKSNETT 
MARKEDSLEDER I NORGE

4355 Kvernaland · Tlf: 51 48 55 62 · Faks: 51 48 77 94  
Mail: fjerm@online.no · Hjemmeside: Fjermestad.no 

ALUZINK belegg:
95 % Zink
5 % Aluzink 
= Lengst levetid

Trefil ARBED 
garanterer
kvaliteten! 

Lamme-nett
(innmarksgjerde)
96.15.15
Tråder 3,00/2,00
50 m = 35,5 kg
100 m = 71 kg 

Sauenett  
90.8.15 
Tråder 3,00/2,00 
100 m = 45.6 kg

Stort utvalg i 
galv tråd
1,5—5,0 mm.
Til binding og 
strekk 

Kramper 20—70 mm. 
Leveres i 1 kg, eller 5 kg. Spann. 
Kramper m/mothake 4,0x40 
eller 4,0x50. 
Leveres i 5 kg. Spann.

Har også stort utvalg i spiker.

Piggtråd  
1,70 mm. 
Ruller à 250 m. 

Spør oss, eller våre forhandlere om et
«Gjerdetilbud». Vi leverer i Sør-Norge
m/egne biler. Gunstige fraktavtaler til
resten av landet.
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Mange kjenner heldiggrisen
Babe, men denne gongen
 handlar det om heldiglammet
Babe. Eller «vesle guten», som eg
gjerne kallar han og som han
lyder sjølv. 

Vi vart ferdige med nytt tilbygg på
 fjøset i februar, og flytta med stor glede
inn der. Nokre lam kom overraskande
på oss i vår, da vi ikkje hadde fått følgd
med på paringa slik vi plar gjera. Søya
Haugtussa hadde så lite jur at ho vart
plassert i stallen med dei vi ikkje venta
enda. 

Uventa
Men ein dag da husbond Einar gjekk
forbi stallen fekk han sjå eit lam. Eg
vart tilkalla og snart fann vi eitt til
 liggjande mellom dei fem søyene, det
var kaldt og slapt. Mora brydde seg
ingen ting om denne vesle skapningen
på berre to kilo. Men eg tok «guten»
med inn, fekk varma han opp, og baud
han på mat. Men nei, han viste ingen
vilje til å suge. 

Råmjølk med sonde
Førre våren var eg så heldig at eg lærde
av leiaren i Oppland Sau og Geit, Pål S.
Kjorstad og kona hans, å fôre lam med
sonde. Så råmjølk og utstyr vart henta
fram, og dei livgjevande dråpane blei
ført ned i den vesle magen. 

Gromgut i pappeske
Slik fortsette livet eit par dagar, i ei
pappeske ved sida av omnen på
 kjøkkenet, før «kuvøsa» vart flytta til
fjøset. Den fjerde dagen var det nær på
at eg gav opp. Skulle det ikkje nytte å få
denne krabaten til å suge sjølv? Kanskje
var han mett nok… 
     Men denne fjerde dagen fekk vi
besøk av ei lita jente som syntes denne
«guten» var så grom. Saman med
 eldstedotter i huset vart nye forsøk
gjort, og vips så tok lammet tåta. Da
var det håp!

Ut i verda
Men det gjekk mange dagar før den
vesle hadde noko interesse for anna

enn å liggje godt i halmsenga si. Sau
visste han vel ikkje kva var for noko, så
signala gjekk etterkvart som dei utvikla
seg, til oss på to. Snart tok han sine
 fyrste skritt, og ein dag ville han over
kanten og ut i verda. Eg hadde det
 travelt, og kunne ikkje inkludere han i
alt som føregjekk, så eg prøvde å lure
meg over tunet. Men mange gonger sto
han på dørhella når eg var på tur ut att
etter eit snøggærend inn.

Sjefsposisjon
Så kom dagen da vi skulle «fortelje»
han at han eigentleg var ein sau! 
     I kopplambingen var det ei lita tro
oppå veggen, som vi bruka til å gi
kopplamma kraftfôr i. Men den
 okkuperte Babe temmeleg snart - for
«guten» var vandt til eiga seng, må
vite! Her hadde han øvste posisjon
med utsikt over resten av flokken, som
han på det tidspunkt nok gav heller
blaffen i…

Festivallam
Når dei fleste andre kopplamma flytta
til fjells vart Babe att heime saman
med to andre kopplam. Han skulle
nemleg representere dyrearten på
 festival - vera med på Fårikålfestivalen
i Gudbrandsdalen for å konkurrere om
å vere det tammaste kopplammet. Men
kanskje hadde han eit større krav på
beskyttelse au… Festivalseansen vart
visst gløymd, men han vart no med på
scena og stilte i alle fall som ein sterk
kandidat. 

Det nyttar – berre 
ein ikkje gjev opp
No er «vesle guten» godt over 40 kilo,
og dagen da han er stor nok for ei anna
reise nærmar seg. Men det tenkjer vi
ikkje på enda. Babe er og blir god -
guten, og har vist at det nytter, om ein
ikkje gjev opp!

Tekst og foto: Fride Gunn Rudi, Ringebu.

Heldig-«grisen» Babe



DeLaval 

Melkemåler MM25SG

DeLaval Melkemåler MM25SG 
er internasjonalt godkjent av ICAR for 
både melkemåling og fettprøveuttak.
Melkemåleren monteres fast i melke-
stallen og er svært enkel i bruk. Det er svært 
enkelt å lese av melketid, melke-strøm og 
melkemengde. Melkemåleren 
kan også kombineres med automatisk avtaker 
og besetningsstyring. 

Svært sikker melkemåling• 
Ikke noe ekstraarbeide for å få til • 
melkemåling
Ingen brudd i melkerutine for å få til • 
melkemåling



RETURADRESSE: Sau og Geit, Postboks 104, 1431 Ås

B-BLAD


