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Lag og medlemstall
Medlemstallet i 2013 har holdt seg forholdsvis stabilt i de
fleste fylkeslaga. I noen fylker er det nedgang fra 2012,
mens andre har litt økning. I 2013 hadde NSG 10.976
medlemmer fordelt på 18 fylkeslag og 370 lokallag (dette
er en nedgang på 6 lag fra 2012, som skyldes at noen lag
har slått seg sammen). 
I tillegg kommer 263 direktemedlemmer og abonnenter,
dvs. totalt 11.239 medlemmer/abonnenter.  Tilsvarende tall
for 2012 var 11.311, slik at nedgangen har vært på 0,64% 
(Tallene for 2010, 2011 og 2012 var -1,6%, -2,7% og -
2,3%).

Regnskap
Årsregnskapet viser et overskudd for 2013 på kr 47.739,-.
Dette resultatet er nært opp til budsjett for 2013, og i
henhold til aktivitet i løpet av året.  

Landsmøtet
Landsmøtet 2013 ble avholdt 13. og 14. mars på Quality
Hotel Strand, Gjøvik. I overkant av 100 delegater, gjester
og ansatte deltok på møtet. 

Kontingenten for 2014 ble holdt uendret. Dagens
 vedtekter ble også stående, men blir tatt opp til grundig
gjennomgang på årsmøtet i 2015. Andre tema var «Ny
plan for avlsarbeidet på Sau», der landsmøtet bl.a. vedtok
hvilke raser/linjer som skal få tilskudd til avlsarbeidet, samt
organisasjonsmodell for avlsarbeidet på sau. 
På programmet stod også et fagtema: «Landbrukspolitikk
med debatt», med innledning ved Ivar Odnes, fylkesleder i
Senterpartiet i Oppland, fylkesvaraordfører i Oppland og
leder i rovviltnemnda i Oppland. 

Prisutdeling
Under festmiddagen på kvelden onsdag 13. mars ble
 følgende priser og utmerkelser utdelt: 
«Gromsauen 2013» ble tildelt Hans M. Hjelstuen, 
«Lykleprisen 2013» ble tildelt Magnhild Johanne Nymo,
mens prisen for «Årets superverver 2012» gikk til Hallvard
Veen, Vikeså i Rogaland. 
Avlsstatuetten for beste avkomsgranska bukk i 2012 ble
også tildelt Hallvard Veen og kona Anna, som oppdretter
av landets beste avkomsgranska bukk 2012; 2009375
Godgutten. 
Avlsstatuetten for beste avkomsgranska vær i 2012 ble
 tildelt Lars Nevland som oppdretter av landets beste
avkomsgranska NKS-vær 2012; 200940209 Lano. Nevland
hadde ikke anledning til å være til stede under 
landsmøtet, men fikk statuett og diplom overrakt uka etter
i en tilstelning i regi av Avlsutvalget for sau i Rogaland. 
Dagfinn Kvamme fra Lærdal var prisvinner av
Lammekampen – en konkurranse arrangert av fagtids -
skriftet Norsk Landbruk.

Ny leder
Under landsmøtet våren 2013 ble Tone Våg valgt til ny
 styreleder i Norsk Sau og Geit etter Ove Ommundsen,
som gikk av etter 12 år i styret, de siste seks som leder.
Som øvrige styremedlemmer i Norsk Sau og Geit ble
 følgende valgt:
Ove Holmås, Hordaland (gjenvalg), senere valgt til
 nestleder.
Tone Edland, Telemark (gjenvalg)
Pål Kjorstad, Oppland
Sigurd Vikesland, Sogn og Fjordane
Anne Kari Leiråmo Snefjellå, Nordland
Stein Øyvind Bentstuen, Akershus 
Sigmund Skjæveland, Rogaland ble valgt til ordfører i
representantskapet, etter Aslak Snarteland, Telemark.
Ragnhild Sæle, Sogn og Fjordane ble valgt til varaordfører. 

Representantskapsmøter
Det ble gjennomført to representantskapsmøter i 2013.
Representantskapsmøtet i mars 2013 ble avholdt i forkant
av Landsmøtet 13. og 14. mars 2013, og var i det store og
hele viet forberedelser og saksbehandling til landsmøtet.

SUPERVERVER: Hallvard Veen, Vikeså i Rogaland, ble superverver i 2012
med 12 nye medlemmer. 

STYRET: NSGs styre etter landsmøtet i mars 2013. 
Fra venstre Tone Edland, Anne Kari Leiråmo Snefjellå, Pål Kjorstad, leder
Tone Våg, Sigurd Vikesland, Ove Holmås og Stein Øyvind Bentstuen. 
(Foto: Anne-Cath. Grimstad)
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Høstens representantskapsmøte var lagt til Rica Hotel
Gardermoen 24. oktober 2013.
Til dette representantskapsmøtet var også fylkessekretær -
ene invitert. Møtet var stort sett viet orienterings- og
 drøftingssaker:

Ekstraordinært ledermøte om rovviltsituasjonen
Med bakgrunn i den kritiske situasjonen i forhold til rovvilt -
angrep og -skader så langt i beitesesongen, ble det innkalt
til et ekstraordinært ledermøte på Radisson Blu Airport
Hotel, Gardermoen, torsdag 1. august 2013. Etter møtets
slutt ble det utarbeidet et skriv til forvaltning og parla -
mentariske ledere vedrørende NSGs krav til flere og mer
effektive skadefellingsuttak av rovvilt på kort og lang sikt.

Jordbruksforhandlingene 2013
Det ble også i 2013 lagt ned mye arbeid fra styrets side i
forbindelse med jordbruksforhandlingene. Innspill ble inn-
hentet fra fylkeslagene, før styrebehandling og utforming av
endelige krav. I mars var NSG i møter med henholdsvis
NB og NBS, der de la fram NSGs innspill til årets jord-
bruksforhandlinger.
Tilsvarende møte ble gjennomført med Landbruks- og
matdepartementet senere på våren.

I krava ble det presisert at selv om jordbruksoppgjørene de
senere årene har gitt småfeet, og saueholdet spesielt, et løft i
inntektsmulighetene, så ligger saueholdet likevel bare på halv-
parten av en gjennomsnittlig årsinntekt i Norge. Et videre
inntektsløft er derfor helt nødvendig hvis denne gruppa ikke
igjen skal sakke akterut. Videre fokuserte NSG på økte beite-
tilskudd, spesielt på utmarksbeite, styrking av RMP-midler til
organisert beitebruk og økning av  maksimalsats for tilskudd
for avløsning til ferie og fritid til kr 100.000,- pr. foretak.
For sau spesielt krevde NSG også økning i dyretilskuddet, i
målprisen på lammekjøtt og i tilskuddssatsene til norsk ull,
mens man på geit bl.a. krevde at det må sikres slutt -
finansiering til prosjekt «Friskere geiter», samt økning av
dyretilskuddet, prisen på geitmelk og prisen på kjeslakt. 
Resultatet ble skuffende, fordi Staten ikke klarte å innfri
egne løfter i Matmeldingen, og heller ikke i 2013 var villig
til å gi noe av betydning på beitetilskuddene. I tillegg
mener NSG at statens forhandlingsutvalg neppe kan ha
forstått viktigheten av at sluttfinansiering av prosjektet
Friskere geiter nå må på plass.

Organisasjonsform for beite- og sankelag
Også i 2013 ble det lagt ned et omfattende arbeid i for-
bindelse med kravet om omorganisering av beitelagene fra
organisasjonsformen BA i Brønnøysundregistrene. De
 fleste av våre vel 850 beite-/sankelag er registrert som
foreninger, mens noen få er registrert som samvirkeforetak
(SA). En stor del av beitelaga stod ved årets slutt fortsatt
registrert med organisasjonsformen begrenset ansvar
(BA), fordi Brønnøysundregistrene hadde utsatt behand-

lingen av saken deres i påvente av en avgjørelse fra deres
advokater vedrørende registrering av beitelag som
 forening. Med andre ord var omorganisering av beitelag
heller ikke i 2013 et avsluttet kapittel. 

Omlegging av produksjonstilskudd for småfe
Norsk Sau og Geit har i flere år, i forbindelse med jord-
bruksforhandlingene, spilt inn et ønske om endring i
 dyretilskuddene for å få tilbake tilskudd på påsettlam i
saueholdet og påsettkje i geiteholdet. I saueholdet har
dette vært ønsket bl.a. for å sikre tilskudd til nyopp -
startede og andre som får stor andel påsett f. eks. på
grunn av rovvilttap. Det er også et mål for næringa at det
ikke skal være behov for å beholde utrangeringssøyer til
telledato, kun for å få tilskudd.
I geiteholdet, med konsentrert kjeing, kommer de som har
kjeing på nyåret uheldig ut uten tilskudd på påsettkjeene.
I forbindelse med Jordbruksavtalen 2013 ble det vedtatt å
sette ned en arbeidsgruppe som skal utrede ulike forslag til
omlegging i produksjonstilskuddene. Styreleder Tone Våg
representerer NSG i arbeidsgruppen, og sitter der  sammen
med representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og
Småbrukarlag, Staten v/ to departement og Statens land-
bruksforvaltning. Arbeidsgruppen skal legge fram sin
 rapport i forkant av jordbruksforhandlingene 2014.

Nytt medlemssystem
Nytt medlemssystem (MySoft Dynamics) kom på plass i
desember 2013. Systemet har flere moduler som vil bli
implementert i løpet av 2014, blant annet «min side» for
lokal- og fylkeslagene, slik at disse etter hvert selv kan
hente ut oppdaterte medlemslister etc.
Administrasjonen er svært fornøyd med nytt medlems -
system og jobber aktivt i samarbeid med leverandøren med
videre utvikling av flere moduler, samt opplæring. Det gamle
medlemssystemet (OrgSys) vil bli avviklet i løpet av 2014. 

Medlemsbladet Sau og Geit
Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med 6 nummer.
Noen nummer har flere annonsesider enn andre, og det gjør
at vi kan forsvare å øke sidetallet noe. Til sammen ble det
produsert 428 bladsider i 2013, som er 20 flere enn året før. 
Artiklene har bestått av gårdsreportasjer, artikler om avls-
stoff, beitebruk, klipping og ullhåndtering. Videre har vi hatt

6 NUMMER: Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med 6 
nummer også i 2013. 



4 • UTDRAG FRA NSGS ÅRSMELDING 2013 

fagartikler om dyrehelse og dyrevelferd, gjeterhundstoff osv. 
Nytt fra 2011 er at alle bladene blir lagt ut på lagets
 net tsider før det går i trykken. Det vil si at alle som får
bladet tilsendt i posten, kan logge seg på med sitt medlems-
nummer og lese bladet en god uke før det dukker opp i
postkassa. 

Nettsidene
De nye nettsidene har nå vært i drift i litt over to år. I
2013 hadde sidene 740.000 besøkende (treff). Alle fylkes-
og lokallagene våre har tilbud om egne Internettsider
under NSG-domenet. Det er opprettet nettsider for alle
fylkeslagene, og Hordaland er det fylkeslaget som hadde
flest treff på sine sider i 2013, med hele 47.000 besøk. 
Ved utgangen av året hadde også over 50 lokallag fått
opprettet egne sider, og stadig nye kommer til. I tillegg har
vi noen raselag, gjeterhundlag og beitelag som har fått
egne nettsider under NSG-domenet.
Webadressen vår er som før : www.nsg.no. Adressen til
 fylkeslagene er : www.nsg.no/[fylkesnavn] og lokallagene:
www.nsg.no/[fylkesnavn]/[lokallagsnavn] 

Pressearbeid
NSG har gjennom hele året benyttet pressen og masse-
medier aktivt som informasjonskanaler ut til storsamfunnet
i forbindelse med viktige saker. Kontakten har foregått i
form av telefonisk/personlig kontakt mellom lagsapparatet
lokalt, regionalt og sentralt og ulike redaksjoner, ved at
NSG-representanter har gitt saksopplysninger eller latt seg
intervjue. I tillegg har det vært sendt ut pressemeldinger.
Pressemeldingene ligger i sin helhet på NSGs nettsider
under «Presse» i menylinjen på toppen.

Kommunikasjon i lagsapparatet
I tillegg til å informere i Sau og Geit og på hjemmesidene,
sender NSG hvert år ut rundskriv til fylkeslagene og
 lokallagene. Til fylkeslagene går nå mesteparten av
informasjonsflyten via e-post, og leder og sekretær i
 fylkeslagene har fått rundskriv per e-post jevnlig gjennom
året. Mange fylkeslag følger også godt opp og sender
 fortløpende  referater og annen informasjon til NSG
sentralt. 
Lokallagene har fått ett rundskriv på papir i juli i 2013.

Medlemsverving
Å holde fokus på medlemsverving er meget viktig for
organisasjonen, og selv om tilslutningen til NSG igjen
 kryper oppover, er det fremdeles et forholdsvis stort
potensial for nye medlemmer hvis det gjøres en innsats 
på dette området. 
I 2013 ble det vervet 227 nye medlemmer av 116 ulike
ververe. «Årets superverver», ble Hanne-Elise Lindal fra
Rogaland, som hadde vervet hele 17 nye medlemmer.
Som en god nummer 2 ble Eivind Myklebust fra  Sør-
Trøndelag med 11 nye medlemmer. 

Beitesesongen 2013
Beitesesongen 2013 har vært svært varierende, rent vær-
messig. Dette har gitt store regionale forskjeller på beite -
kvaliteten, som igjen førte til varierende slaktevekter. Ellers
var 2013 en blodig beitesesong over store deler av landet,
noe som førte til at NSG innkalte til ekstraordinært leder-
møte om rovviltsituasjonen på Gardermoen i begynnelsen
av august. Vi ser dessverre at ulven har gjort sin inntreden i
nye områder, som igjen har ført til store skader. 

Rovviltarbeidet 
Det har blitt arbeidet mye med rovviltproblematikken også
gjennom 2013. 1. august ble det avholdt et ekstraordinært
ledermøte på Gardermoen, der flere representanter fra
næringen hadde innlegg og presenterte situasjonen i sine
fylker/kommuner. Under møtet ble det utarbeidet en
 uttalelse hvor NSG krevde flere og mer effektive
skadefellingsuttak av rovvilt. Denne uttalelsen ble sendt til
de politiske partiene på Stortinget,
Miljøverndepartementet, Miljødirektoratet og Landbruks-
og Matdepartementet, i tillegg til pressen. Også Mattilsynet
og fylkesmennene mottok kopi av uttalelsen.

Krokann-saken 
Krokann-saken har blitt omtalt i flere nummer av bladet
Sau og Geit etter hvert som saken har blitt behandlet i
rettssystemet. 
• 2. januar 2013 fikk næringen beskjeden om at Ola

Krokann hadde vunnet over Staten i Sør-Trøndelag
 tingrett. Staten valgte imidlertid å anke dommen i
begynnelsen av februar 2013. 

• 1. og 2. oktober 2013 ble Krokann-saken behandlet i
Frostating lagmannsrett, og den 4. november ble dom
fra lagmannsretten kjent. Retten fant at det ikke var
sannsynlig at det var andre tapsårsaker enn rovvilt som
kunne begrunne den store avkortningen Krokann fikk
på sin erstatningssøknad for 2008.

NEI TIL ULV: NSG ønsker ikke ynglende ulv i Norge. 
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• 5. desember fikk vi vite at dommen i Krokann-saken er
rettskraftig, da Staten ikke anket den inn for
Høyesterett. 

Da vi vant fram med dommen, ble det også klart at de ni
andre sakene som var en del av det opprinnelige gruppe-
søksmålet, skal behandles på nytt av Miljødirektoratet. I
skrivende stund kjenner vi ikke utfallet av disse sakene.

FKT-prosjektet
Året som er tilbakelagt er det andre av den treårige
 prosjektperioden for FKT-prosjektet. Prosjektet er et
fellesprosjekt mellom Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde-
og Småbrukarlag og Norges Bondelag. Det overordnede
målet med prosjektet er å gjennomføre tiltak som skal
forebygge tap av beitedyr til rovvilt og å dempe konflikten
mellom beitenæringen og rovviltforvaltningen. Prosjektet
har derfor i løpet av året jobbet med å formidle informa-
sjon om forebyggende tiltak, bestandsovervåking, rutiner
ved skadesituasjoner, samt bidratt til å skape dialogarenaer
både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. FKT-prosjektet
har også brukt mye tid på å lage en veileder for ulike tiltak
for å forebygge rovviltskader på sau i Norge. Veilederen
blir trykket og publisert i løpet av de første månedene av
2014.

Levende landskap
Produksjonen av sesong 2 av TV-serien «Levende land-
skap» startet i slutten av juni 2013. Planen er at serien skal
sendes på NRK i løpet av våren 2014. NSG har støttet
denne TV-serien med 100 000 kr, og ønsker å belyse
 beitenæringens synspunkter i denne sesongen i forhold til
kulturlandskap og rovvilt. 

Juridiske tjenester
Mange av sakene våre medlemmer strever med krever
juridisk bistand, og vi opplever at mange tar kontakt med
våre samarbeidsadvokater for spørsmål og eventuell retts-
hjelp. Tilbakemeldingen fra advokatene har også vært bra.
NSG har nå avtaler om juridiske tjenester for medlem-
mene med 3 firmaer. De to advokatfirmaene Kindem &
Co og Blikra, Slotterøy & Fonn AS er tilgjengelig for
 henvendelser fra hele landet, mens advokatfirmaet
Haakstad & Co har Agderfylkene og Telemark som
dekningsområde. Utover tjenester for enkeltmedlemmer,
belyser også disse samarbeidspartene aktuelle problem -
stillinger gjennom artikler i medlemsbladet vårt.
Samarbeidsadvokatene er også tilgjengelig for møter og
kurs, dersom dette skulle være ønskelig. Første halvtime
med advokathjelp er gratis, og mange opplever at sakene
løser seg allerede her. 

Sikkerhet og kommunikasjon 
– Sikringsradioen A/S
Sikringsradioen AS, med varemerkenavnet SRadioen, er et
moderne kommunikasjons- og beredskapsverktøy som er

veldig aktuelt for småfeholdere og beitebrukere. NSG har
siden 1988 vært med som eierorganisasjon i Landbrukets
Sikringsradio sammen med Norges Skogeierforbund,
Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke.
Sikringsradioens styre har i 2013 hatt 5 møter. NSGs
aksjepost i Sikringsradioen A/S er på 20%. Sikringsradioen
har egen hjemmeside: www.sikringsradioen.no
NSG prioriterer arbeidet med sikringsradioen og ser dette
som et ledd i det viktige HMS-arbeidet i næringen. 
Beitenæringen er et stadig viktigere satsningsområde for
Sikringsradioen framover, og det har vært godt samarbeid
med beite-/sankelag omkring i landet i 2013. Ikke minst i
forbindelse med ekstremværet på slutten av året, ble det
klart at slike private nett kan være et svært nyttig hjelpe-
middel når telefonsystemene er ute av drift. 

Genvariant som øker lammetallet
Det er funnet en genvariant i norsk sau som har stor
effekt på lammetall. Denne kalles finnevarianten, fordi den
trolig kommer fra Finsk landrase, som for mange år siden
ble krysset inn i norsk sau nettopp for å øke lammetallet.
For å beregne hvor stor effekten på lammetall er, ble det i
januar samlet inn blodprøve av i underkant av 900 søyer,
fordelt på 15 besetninger. Disse ble gentestet for finne -
varianten. Resultatet ble knyttet sammen med lamme -
tallene som er registrert i Sauekontrollen. Økning i
gjennomsnittlig lammetall ble beregnet til 0,14–0,35 for
søyer med genvarianten i enkel dose, mens dobbel dose
ga en økning på 0,58–0,86. Besetningene i feltforsøket
hadde et høyt lammetall, og effekten av finnevarianten vil
trolig være mindre i flokker med lavere lammetall. 
Det er imidlertid blitt vedtatt at NKS-seminværer ikke skal
ha genvarianten i dobbel dose og at seminværer av andre
raser ikke skal ha finnevarianten i det hele tatt. Genstatus
for testede værer skal oppgis i seminkatalogen og på
Internett.

Kåring av værlam
I 2013 hadde antall kåringstyper økt fra 12 til 14. Vi fikk to
nye, nemlig Dala og Steigar. 
Det ble i 2013 stilt 9.761 værlam til kåring, og av disse ble
80 % kåra på ordinært vis, 6 % ble kåra på dispensasjon og
14 % ble vraka. Tilsvarende tall i 2012 var 9.980 stilte; 79
% kåra ordinært, 6 % kåra på dispensasjon og 14 % vraka.
Den vanlige O-kåringa er fortsatt dominerende, og 84 %
av dyra ble bedømt etter dette regelverket.
NKS er den vanligst bedømte rasen med drøyt 6.900 dyr
og 14 % vraka. Spæl følger på andreplass med over 1.000
stilte og 18 % vraka. 

Avkomsgransking
Det ble høsten 2013 utregnet offisielle indekser på 2.275
prøveværer, fordelt på 1.893 NKS, 254 spæl, 54 sjeviot, 33
pelssau og 41 kjøttsau.
Væreringene fikk utbetalt granskingstilskudd for værer som:
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• hadde tilstrekkelig antall avkom med slaktevekter.
• hadde O-indeks ved innsett 2012 som var tilstrekkelig

høy.
• ikke hadde far på negativlista over seminværer.
• ikke overskred kvoten for sønner per seminfar i

 ringen/avdelinga.
Det ble utbetalt kr 1.400,- per prøvevær som grunn -
tilskudd og et indekstillegg på kr 30,- per indekspoeng
over 100. Dette ga kr 2.169,- i gjennomsnittsbetaling per
vær som ble godkjent for tilskudd.

Avlsstatuett vær 2013
• Avlstatuetten for beste vær 2013 tildeles Kjell Tore

Nagelhus, Overhalla, medlem i ring 226 Namdal verring,
for spælværen 201070445 Sur Skistad.

• Utmerkelsen for beste vær innen rasen NKS 2013 til -
deles Elling og Sylvi Ann Kvammen, Elnesvågen, medlem
i ring 192 Fræna værring, for NKS-væren 201063566
Myrvolltoppen.

• Utmerkelsen for beste vær innen rasen sjeviot 2013
 tildeles Kåre Hole, Sæbøvågen, medlem i ring 141
Bergensområdet sjeviot, for væren 201050458 Vladimir.

Seminværene 2012
Vi hadde til sammen 69 værer på seminstasjonene i 2012.
Antall nye NKS-værer og spælværer er bare delvis bestemt
av behovet i sædproduksjonen. Et bredt tilbud er også viktig
for å hindre for sterk innavlsoppbygging. Dette gjelder
 spesielt for spælsauen. Genressurssenteret gir et betydelig
økonomisk bidrag til inntaket av bevaringsverdige raser, slik
at vi kan gi et godt tilbud også her, selv om salget er lite.

Sædsalget
Vi solgte 32.378 sæddoser i 2013, en reduksjon på 2,2 %
fra året før. Salget av frossensæd økte, mens fersksædsalget
gikk mye tilbake. Fersksæden sto for 8 % av totalsalget.
NKS stod for 73 % av salget og Kvit spæl for 10 %. Resten
er fordelt på 19 forskjellige raser/typer.

BESTE BUKK: Avlsstatuetten for beste bukk i 2013 går til Hege Gonsholt
og Jon Olav Hauge fra Rauland for bukken 2010365 TØFFEN.

GRUNDIG: Under kåringa blir værlamma grundig vurdert av kvalifiserte
dommere. (Foto: Anne-Cath. Grimstad)

Vi sendte ut 978 frossensæddunker fra Staur, en økning på
10 % fra året før. Det gikk 283 fersksædpakker fra
Særheim og 167 fersksædpakker fra Staur.

Kåring av bukker 2013
Det ble stilt 413 bukkekje til kåring, med følgende resultat:
• Kåra: 314 (76 %)
• Kåra på disp: 43 (10 %)
• Vraka: 56 (14 %)
De vanligste dispensasjonsårsakene var for lav avlsverdi,
mors jurpoeng, ukjent kaseingenstatus og lav tilvekst. De
vanligste vrakingsårsakene var for lav avlsverdi og mors
 jurpoeng, med henholdsvis 27 % og 23 %.

Genotyping av bukker for kaseingenstatus
Også i 2013 har alle medlemmer i Geitkontrollen fått  tilbud
om å genotypeteste bukker. Omkring 130 geiteprodusenter
gentestet til sammen 1000 bukkekje. Av totalt 357 kåra
bukkekje hadde 350 kjent kaseingenstatus, dvs. 98 % av alle
kåra bukker. Disse fordelte seg som følger :
• Ikke-null * Ikke-null: 77,4 %
• Ikke-null * Null: 22,3 %
• Null * Null: 0,3 %
Kaseingenstatusen i populasjonen blir stadig bedre.
Utgangspunktet var en genfrekvens på 20 % Ikke-null og
80 % Null for sju år siden. Nå er genfrekvensen 88 % 
Ikke-null og 12 % Null blant de kåra bukkene.

Avlsbesetninger og bukkeringer
Ved utgangen av 2013 var det 57 registrerte avlsbesetninger,
der 8 besetninger deltar i bukkering og 49 enkeltmedlemmer
gransker bukker i egen besetning. Det var 7 nye besetninger
som meldte seg som avlsbesetning i 2013, og 4 meldte seg ut.

Avlsstatuetten bukk i 2013
Styret i NSG vedtok å tildele avlsstatuetten for beste bukk i
2013 til Hege Gonsholt og Jon Olav Hauge fra Rauland
for bukken 2010365 TØFFEN.



Bukken hadde en avlsindeks på 138 og ble granska i
Gonsholt/Hauges egen besetning. Den ble tatt inn som
avkomsgranska bukk til Hjermstad seminstasjon i 2012. 

Salget av bukkesæd
Det var 91 geiteholdere som kjøpte sæd i 2013. Totalt salg
ble 2.173 doser, og salget holder seg stabilt fra året før.
Sædsalget fordelt på rase for de tre siste årene går fram av
tabellen nedenfor.

Rase 2011 2012 2013
Norsk melkegeit 1 810 1 440 1 509
Norsk melkegeit*fransk alpin 315 497 277
Fransk alpin 192 110 184
Sum melkegeit 2 317 2 047 1 970
Kasjmirgeit 7 10 15
Mohairgeit 12 12 11
Boergeit 30 75 177
Kystgeit 0 0 0
Sum alle 2 366 2 144 2 173

Fotråtesituasjonen i Norge 
- utbrudd i Aust-Agder høsten 2013
Gjennom prosjektet «Friske føtter» har det over flere år
vært lagt ned en betydelig innsats for å kartlegge og
sanere forekomsten av smittsom fotråte på sau her i
 landet. Arbeidet har vært finansiert gjennom tilskudd over
jordbruksavtalen, men også med omsetningsmidler.
Prosjektet var planlagt avsluttet i 2013.
Det viste seg imidlertid at det senhøstes ble avdekket
 mistanke om smittsom fotråte i Aust-Agder. Prosjektet ble
raskt mobilisert igjen, og med god hjelp av et erfarent og
dyktig inspektørkorps i vest, ble hele fylket kartlagt og
inspisert i rekordfart. Sammen med prosjektledelsen for
«Friske føtter» la også Aust-Agder Sau og Geit, med leder
Kåre Blålid i spissen, ned en enorm innsats i arbeidet med
kartlegging, feltarbeid og informasjon ut til næringsutøverne.
Det viste seg at smitten ikke var så utbredt som en først
hadde fryktet, men smittsom fotråte ble påvist i et 10-talls
besetninger.

Gjeterhundrådets arbeid
I tillegg til ulike saker som har kommet inn gjennom fylkes-
lag og lokallag, har en viktig sak i Gjeterhundrådet i 2013
vært ny dommerordning, inkludert høring i fylkene. Ny
ordning trer i kraft i 2014. Rådet har videre hatt fokus på
samarbeidet med Norsk Kennel Klub (NKK), der NSG
blant annet har påtatt seg oppgaven med å utforme en
Rasespesifikk AvlsStrategi (RAS), med frist i 2014. 
Mye tid har også gått med til omlegging til nytt gjeterhund-
råd med 5 medlemmer, et fra hver region og samme
 regionfordeling som innenfor saueavl. Dessuten har man
startet arbeidet med å utvikle nytt gjeterhundprogram for
innmeldinger og registrering av prøver. 
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Gjeterhundkurs og -prøver
Kurs, både for den vanlige sauebonde og andre typer kurs,
arrangeres av fylkesnemndene/-laga og lokallaga, og i
enkelte områder er aktiviteten stor. Det samme gjelder
gjeterhundprøver, hvor aktiviteten er varierende, men hvor
vi kan se en økende trend. Prøvene arrangeres i stor grad
om høsten, utenom den største sankeperioden, men vi
finner også prøver om vinteren og sommeren. 
I 2013 er det arrangert i alt 280 prøver med totalt 4149
startende ekvipasjer. 777 ulike hunder har deltatt.

NM i Hordaland
Årets NM i bruk av gjeterhund ble arrangert i Myrkdalen
på Voss i Hordaland 11.-13. oktober, med Torbjørn Jaran
Knive og Maico øverst på pallen. Det var i alt den 11. NM-
seieren for Knive. Knive tok også tredjeplassen med ung-
hunden Bea, mens andreplassen gikk til Jo Agnar Hansen
og Sisko. 

Norgesserien
Norgesserien ble arrangert på samme måte som i 2012,
og gikk over tre parallelle kvalifiseringshelger, godt fordelt
rundt i landet, der de 35 beste sammenlagt gikk til finalen.
Påmeldingssystemet var nytt av året, og fungerte godt med
direkte betaling for hver deltager og innmelding håndtert
sentralt i NSG.
Finalen gikk i Vågå i Oppland, med Per Fremo og Egil
Lomsdalen som dommere.
Her vant Torbjørn Jaran Knive og Maico sammenlagt, med
Torkjel Solbakken/Nicky og Alexander Strøm/Glen på de
neste plassene.

Norsk Nursery
I år ble Norsk Nursery avholdt i Klæbu i Sør-Trøndelag.
Dette er en prøve for hunder under 3 år. Selv om alderen
er lav, går prøven i høyeste klasse; klasse 3 med deling og
singling. De beste unghundene i Norge holder høyt nivå,
og noen er også kommet med på landslaget for 2014.
Pokalen for Oppdretter av Beste Norske Unghund gikk til
Jan Briskeby for hunden Bea, som vant begge dager med
fører Torbjørn Jaran Knive.  

DYKTIG JUNIOR: Young Handler Martin André Helgesen og Prada i
aksjon under Continental Sheepdog Championship (CSC/EM) 2013 i
Belgia. (Foto: Karin Mattson)



Sammenlagtseieren gikk derfor til Torbjørn Jaran
Knive/Bea, med Karin Mattson/Bill og Arne Christoffer
Sand/Caddy på de neste plassene.
De beste ekvipasjene fra Norsk Nursery gikk dessuten
videre til Nordisk Nursery. Her vant Torbjørn Jaran
Knive med Akersborg Fibula, mens Pål Høygård tok
 tredjeplassen med hunden Markaplassen’s Patsy. 

Internasjonale prøver
Den 24. og 25. august var det klart for nordisk mester-
skap på Kamben Høyfjellshotel på Golsfjellet. Buskerud
var arrangør, og Norge stilte med 15 ekvipasjer, hvorav
hele åtte kvalifiserte seg til finalen. Norge ble beste lag
sammenlagt, og tok også de fem første plassene, med
Torbjørn Jaran Knive og Akersborg Maico på topp.
Norge hadde også 8 deltakere med til Continental
Sheepdog Championship (CSC/EM), som i år gikk i
Belgia. Her kom 6 av 8 hunder videre til finalen, og laget
sikret seg like godt de tre første plassene. Young
Handlerne (juniorer) var også med, og gjorde en god
figur på internasjonalt nivå - med en andreplass til
Martin-André Helgesen og en fjerdeplass til Espen Frøvik. 

Klippekurs
I 2013 ble det arrangert 13 kurs i saueklipping med til
sammen 100 deltagere. Dette var en oppgang fra 2012,
da det ble arrangert 11 kurs med 78 deltagere. De
 fleste kursene var for nybegynnere (A) eller kombi -
nasjons kurs for både nybegynnere og viderekomne (B).
4 kurs ble avlyst.
Kursarrangører har vært lokallag av NSG, fylkeslag av
NSG, ett ressurssenter og ett kompetansesenter.
Evalueringsskjemaene fra deltagerne viser tydelig at
 kursene oppleves som meget bra. 

NM i saueklipping og ullhåndtering
NM 2013 ble arrangert i Buskerud, der Gol Sau og Geit, i
samarbeid med Buskerud Sau og Geit, sto som arrangør.
Arrangementet ble lagt til den årlige Fårefestivalen i bygda, og
det ble et flott arrangement med flere utøvere enn året før.
Totalt stilte 51 deltagere, medregnet både klippere og ull-
håndterere.
Inge Morten Tronstad vant NM-klassen for saueklippere, og
tok sitt tredje norgesmesterskap foran Leif Håkon Korsbø.
Juniorklassen ble vunnet av Eirik Lloyd Ildgruben, mellom-
klassen av Dion Hughes og i åpen internasjonal klasse var
det Simon Beswell fra Skottland som vant.
I ullhåndteringskonkurransen vant, som i fjor, Stina Fosen
foran Gerhard Håkull.

Samarbeid mellom Norsk Sau og Geit og raselag
Norsk Sau og Geit har de siste årene hatt en god dialog
med de ulike raselagene for sau og geit. Målet er en felles
innsats for småfeholdet i Norge. I perioden 2007-2012 er
det inngått samarbeidsavtaler med 12 raselag. Lag med
samarbeidsavtale får kr 100,- pr. medlem som også er
medlem i NSG. Ved årsskiftet hadde 11 lag rapportert
medlemsoversikt, og på grunnlag av dette ble det beregnet
tilskudd til lagene på til sammen kr 87.800,-. 
Samarbeidet med raselagene er svært viktig og blir
 prioritert av NSG.

Norsk Sau og Geit
Postadresse: Postboks 104, 1431 Ås
Kontor: Moerveien 2 A, 1430 Ås
Telefon: 23 08 47 70
E-post: nsg@nsg.no · Internett: www.nsg.no

- på lag med naturen

SVARTFJES: Svartfjeslaget er et av småraselagene som nå har
samarbeids avtale med NSG. Her er dyr fra en besetning i Rogaland. 
(Foto: Anne-Cath. Grimstad)

NORGESMESTRE: Inge Morten Tronstad fra Etne i Hordaland og
Stina Fosen fra Vikedal i Rogaland ble norgesmestre i henholdsvis
saueklipping og ullhåndtering under NM på Gol 2013. 
(Foto: Anne-Cath. Grimstad)
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