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Kjære medlem!
Året 2014 ble historisk på flere måter. Da tenker jeg på alt det
den nye regjeringen finner på for å endre det samfunnet som
er møysommelig bygd opp etter siste verdenskrig.
Siden vi fikk ny regjering, har det skjedd en masse endringer
på flere områder i samfunnet, ikke bare i landbrukspolitikken!

Endringer i Arbeidsmiljøloven ønskes ikke velkommen av
 arbeidstakerne. Selv om det ikke vil ramme alle arbeidstakere i
landet, viste veldig mange arbeidstakere sin motstand
gjennom demonstrasjoner og en 2- timers politisk steik. 
Endringer i fordeling av tilskudd i landbruket gagner ikke landbruket over hele landet. 
Likevel er det mange som står fram og forsvarer omfordelingen fordi den gir egen drift
på egen gård et økonomisk løft. Ved å se på tallenes tale, ser en at sittende  regjering er
inne på en kurs som fører til at stadig flere bruk står i fare for å bli nedlagt. Vi kan ikke
stole på at det ikke kommer flere omveltninger, som kan ramme flere bruk. Nedleggelse
av gårder går ut over lokalmiljøa, matproduksjonen og matsikkerheten og øker
 sentraliseringen. Det kreves solidaritet for å stå imot sånt.

En skal imidlertid passe seg for å være negativ til alle endringer. Noe av det som er
 endret i husdyrtilskuddet for sau kan få positive konsekvenser, dersom det slår inn slik
det er ment. 
Vi får håpe at reduksjon i tilskudd til voksen sau, sammen med økt kvalitetstilskudd til
lam, vil få oss til å slakte utrangeringssauen når den er ferdig som avlsdyr. Da kan vi
 sette på flere livdyr for å produsere mer lammekjøtt. Vi har underdekning av lamme-
kjøtt. Selv om vi produserte mer i 2014 enn i tidligere år, importeres det fortsatt 2.400
tonn for å dekke etterspørselen i markedet.

Norsk småfehold er basert på utnytting av utmarka. Kjøttet har en annen og bedre
 kvalitet når det er produsert på utmarka sitt mangfold av beitevekster, enn når kraftfôr
er basisen i fôret. 
Det er viktig at vi tar vare på denne «gamle måten». Den gir vår produksjon et godt
omdømme og vårt kjøtt et miljøvennlig stempel som ren og sunn mat.
Forbrukerne blir mer og mer bevisste på hva de putter i munnen. Gjennom media kan
pressgrupper av ulike slag formidle positiv og negativ informasjon og drive propaganda
for sine meninger. 
Derfor er det også viktig med de forsøk og ordninger som utprøves med foredling av
kjekjøtt. Får vi dette i ordnede former, kan vi møte framtidens forbrukere med høyt
 hevet hode.
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Årsmeldingen er skrevet av styret og ansatte i NSG.
Redaktør: Anne-Cath. Grimstad
Grafisk produksjon: Hennum Tekst og Bilde
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Omslag:
GEIT I FÅVANG: Øyvind og Ragnhild Krogsveens geiter lever godt på setra i Fåvang hele sommeren. 
Foto: Anne-Cath. Grimstad.

FOSTERTELLING: Det er nyttig å vite hvor mange lam hver enkelt søye venter. Her sjekker fosterteller Geir Brattebø i
Rogaland søyene til Terje og Christine Mattingsdal. Foto: Anne-Cath. Grimstad.

LOVENDE EKVIPASJE:Karianne Buer og hunden Step tok en flott 3. plass i klassen for Young Handlers under 
europamesterskapet i bruk av gjeterhund i Danmark 2014. Foto: Karin Mattsson.

KYSTBEITE: Sauene til Ketil Pettersen på Tenna i Herøy nyter godt av det frodige graset på Helgelandskysten. 
Foto: Anne-Cath. Grimstad.

Når vi nå igjen står foran et jordbruksoppgjør, er det mer uforutsigbart enn noen gang
før. Det har ligget i korta lenge, også før denne regjeringen trådte inn, at det måtte kom-
me en endring i det kompliserte tilskuddssystemet for jordbruket.  
I etterpåklokskapens navn kan en vel si at det hadde vært bedre med en offensiv hold-
ning til endringer mens vi hadde den rødgrønne regjeringen. Det virker unektelig som
to av de tidligere regjeringspartiene ville valgt en annen hovedkurs for sin revidering
enn den vi ser med denne regjeringen. Vi må nok være forberedt på at det kan komme
flere forslag som vil rokke ved strukturene i landbruket.

Vi må ikke akseptere at tilskuddsordningene blir brukt til å øke sentraliseringstakten, til
å gi gass i nedleggingen av produktivt jordbruksareal og til å senke matproduksjonen!
Regjeringa har valgt en kurs som skiller landbrukspolitikken fra distriktspolitikken. Det
er ikke til fordel for distriktene. Økonomien i sauholdet har bedret seg de siste åra. La
oss stå sammen og holde fast på at vi skal ha med oss bruk i alle størrelser videre i pro-
duksjonen!

La meg få takke alle tillitsvalgte for godt utført arbeid i 2014.
Takk til dere medlemmer for tilbakemeldinger, både ris og ros! 
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II ORGANISASJONSARBEIDET

1. Representantskapsmøter
Siden NSG har en organisasjonsform med landsmøte annet hvert år, ble det ikke
 avholdt landsmøte i 2014. Det ble derimot gjennomført to representantskapsmøter.

Representantskapsmøtet 19. - 20. mars 2014
ble holdt på Rica Hotel Gardermoen. I år uten landsmøte, behandler representant-
skapsmøtet i mars i hovedsak «årsmøtesaker». Leders tale, årsmelding, årsregnskap,
budsjett, kontingent, melding fra kontrollutvalget og valg av kontrollutvalg står også
på tapetet.
Andre viktige saker under dette møtet var faginnlegget ved direktør i Norsk
 Landbrukssamvirke, Ola Hedstein, under tittelen «Bonden som viktigste eier i den
 største norske industrigrenen» og innledningen ved statssekretær Lars Andreas Lunde,
Klima- og Miljødepartementet som snakket om «Regjeringens strategi for rovvilt -
politikken framover».  Under behandlingen av «Kontingenten for 2015» ble det vedtatt å
øke kontingenten med kroner 200,- for hovedmedlemmer med mer enn 50 sauer og
med kr 100,- for de øvrige medlemskategoriene. Det betyr følgende kontingentsatser
for 2015: 
Hovedmedlem med mindre enn 50 sauer: kr 1.000,-. 
Hovedmedlem med mer enn 50 sauer: kr 1.500,-. Husstandsmedlem: kr 400,-. 
Støttemedlem: kr 400,-. 
Æresmedlem: kr 400,- (betales av laget).

Lederens tale
NSGs leder Tone Våg åpnet sin tale med
å oppsummere fjoråret med utfordringer
og resultater, der både rovvilt, rettsak,
geitmelkkvoter og fotråte ble nevnt.
 Deretter tok hun for seg utfordringene i
tiden som kommer, med ny regjering
som slett ikke ser ut som om de har
jordbruket som sin beste samarbeids-
partner. - Hendelser i nyere tid sier tvert
imot noe om hvor stor avstanden
mellom oss matprodusenter og dagens
makthavere er, sa Tone Våg.
Den største utfordringen blir kanskje
jordbruksforhandlingene, der regjering-
en for enhver pris vil ha forenkling,
 samtidig som de sier de vil øke
 matproduksjonen. 

Administrerende direktør i Norsk Landbruks -
samvirke, Ola Hedstein, innledet om temaet
«Bonden som viktigste eier i den største norske
industrigrenen». Foto: Anne-Cath. Grimstad.



Deretter gikk hun gjennom de viktigste kravene som nylig var spilt inn til faglaga.
• Næringas fremste oppgave blir å kreve å få beholde tilskuddssatsene på dagens nivå

og beholde en fordeling mellom ulike bruksstørrelser tilsvarende den vi har i dag.
• Vi må beholde dagens struktur, og må ta vare på de som driver de små og minste

bruka. I tillegg til å representere flere hender og føtter når det trengs, står de for en
stor del av produksjonen og utgjør faktisk også storparten av våre medlemmer.

• Vi mangler lam til slakt, men hvorfor gjør vi det? Ved å endre rovviltpolitikken kan
mange flere lam komme helt fram til slaktebenken i stedet for å bli mat for
 voksende rovviltstammer.

Når det gjelder tap på beite, minnet lederen om at vi selv også må ha større fokus på
de dyra som dør på beite av andre årsaker enn rovvilt, for i motsetning til rovvilttapa
har næringa her både mulighet og ansvar for å sette inn tiltak selv.
Tone Våg var videre innom Krokann-saken, der vi vant i alle instanser. Men ved å la
være å anke, la Staten i stedet fram utkast til ny erstatningsordning, der den nå er i
ferd med å tvinge næringa i kne. Retten til erstatning for tap til rovvilt vil svekkes om
forslaget blir godkjent av Klima- og miljødepartementet uten endringer. NSG har
 derfor, sammen med faglaga, brukt mye tid og advokathjelp i forbindelse med
 høringsuttalelsen.

Når det gjelder geitenæringa, beklaget lederen ordningen med forholdstall på geit-
melk som er innført de to siste åra. Det er en økonomisk utfordring for de som har
lagt opp drifta si og forventer inntekt av å fylle geitemelkkvoten. 
Nå er det brukt mer enn 150 mill. på sanering av geitebesetningene. Samtidig har vi
fått nesten 100 % elitemelk. Nå er tiden inne for et skikkelig tak for å få opp bruken av
geitmelka, slik at dette eliteproduktet kommer mer ut i markedet. 
Kjeslakt må også bli et mer synlig og etterspurt produkt. Det er vondt å høre om både
avlivingsmetoder av kje og at det kastes mange kjeskrotter på dynga. Denne ressursen
må da kunne utnyttes bedre. Jeg utfordrer særlig dere som driver med geit her, til å
komme med innspill på hvordan vi skal arbeide framover med disse utfordringene, sa
Tone Våg.

Men til tross for alle utfordringer vi har, så har vi også store gleder og fordeler med å
være småfebønder. Vi har hatt et inntektsløft de siste åra, så vi kan la optimismen få
rom til å utvikle seg og beholde trua på framtida. Vi skal ta oss tid til å kjenne på
 gleden over å få lov til å ta imot nye lam og kje hvert år. Og så må vi hegne om
 samholdet som er så unikt for oss som driver beitebruk. Arbeidet går lettere når vi er
flere sammen. Vi kan avlaste hverandre, og flere gode hoder tenker bedre enn et.

Spørsmål og kommentarer til leder ble tatt under generaldebatten, som ble tatt 
samlet for sakene 4, 5, 6 og 7. I alt 13 representanter hadde ordet.
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FESTMIDDAG med utdeling av priser og andre utmerkelser
Under festmiddagen på kvelden onsdag 19. mars ble følgende priser utdelt : 
Avlsstatuett og diplom for beste avkomsgranska vær i 2013 ble tildelt Kjell Tore
 Nagelhus, Overhalla, medlem i ring 226 Namdal verring, for spælværen 201070445
Sur Skistad.
Avlsstatuett og diplom for beste avkomsgranska bukk i 2013 ble tildelt Hege
 Gonsholt og Jon Olav Hauge fra Rauland for bukken 2010365 Tøffen.

Prisen for årets superverver 2013 ble tildelt Hanne-Elise Lindal fra Sør-Jæren Sau og
Geit i Rogaland, som hadde vervet hele 17 nye medlemmer. Hun var imidlertid ikke
til stede under Representantskapsmøtet, og fikk diplom og premie brakt hjem til seg.

Representantskapsmøtet 15. oktober 2014
Høstens representantskapsmøte var lagt til Rica Hotel Gardermoen.
Til dette møtet var også fylkessekretærene invitert. Hovedsakene på møtet var «Norsk
ull fra A til Å», «Geiteprodukter – melk/kjøtt. Marked – hvordan kan næringa bidra?»,
«Revisjon av NSGs lagslover i 2015», «Praksis rundt gjeterhundprøver», «Beitesesongen
2014/rovviltsaker/erstatninger» og «Info om nytt medlemssystem». 

Lederens tale
Lederen startet sin tale med å anmode om innspill og informasjon fra hele medlems-
massen i vårt langstrakte land. Videre minnet hun om viktigheten av å være mange,
og ba alle bidra med verving. - Vær inkluderende, skap tillit og spre kunnskap, sa
Tone Våg.
Hun kom også inn på problematikken rundt lokallag som ikke fungerer etter
 vedtektene, og dermed hindrer det samholdet og den medbestemmelsen som alle

Stolte vinnere av avlsstatuetten for beste av-
komsgranska bukk i 2013, flankert av pris -
overrekkerne. Fra venstre styremedlem Tone
Edland, Knut Hauge, Hege Gonsholt og styre -
leder Tone Våg. Foto: Anne-Cath. Grimstad.

Kjell Tore Nagelhus fikk overrakt avlsstatuetten
for beste avkomsgranska vær i 2013 av medlem
i avlsutvalget i NSG, Sven Reiersen (t.v.) og
 styreleder Tone Våg. 
Foto: Anne-Cath. Grimstad.



medlemmer har rett til å delta i. Her viste hun til fylkeslederne som har en særlig
 oppgave med å følge opp og hjelpe lokallaga. Kanskje bør man ta opp igjen
 tradisjonen med organisasjonskurs.

Tone Våg deltok sommeren 2014 på Geitedagane for første gang, og fortalte om sitt
inntrykk fra møtet med ivrige, engasjerte og dyktige folk. Hun syntes det var moro å
se og høre at så mange lykkes godt etter saneringa. Riktignok produseres det mer
melk enn det Tine har bruk for, men Tine er fornøyd med kvaliteten og skryter av den
nye geitemelka og de muligheter den har i markedet. Det jobbes for å få nye produkter
ut, men slikt tar tid.

Beitesesongen er over, og lederen anmodet om samhold, og ba folk ta ned alle dyr 
de finner eller får melding om, enten de tilhører eget beitelag eller ikke. I sakens
 anledning kom hun inn på gjeterhund, som har en utrolig bruksverdi i næringa. 
Hun roste arbeidet som gjøres, og lovte at NSG skulle ha større fokus på gjeterhund
framover.

Altfor mange sauebrukere er på randen til å gi opp beitebruken i utmarka etter nok en
sommer med store tap og lidelser, og venter bare på å få høre hvor mye penger de får
om de velger å slutte. Omstillingsforskriften vil tre i kraft fra 2015. Vel og bra, men
ingen farbar vei for beitebruken. Derfor må NSG kjempe videre for uttak av skadedyr
og reduksjon i antall rovvilt som tiltak for å kunne fortsette vår miljøvennlige
 produksjon, sa hun. Tone Våg var også innom tapssituasjonen under årets beite -
sesong, og administrasjonspraktiske problemer med å nå fram med informasjon,
 kritikk og  innspill til rett instans i forvaltninga. Hun så imidlertid visse lyspunkt,
blant annet i  forvaltningens holdning til uttak av jerv og bjørn på vårsnø, og regel -
verket for  lisensjakt på jerv.

Lederen fortalte også fra den dagen NSG inviterte med seg statssekretær Lunde ut i
marka sammen med beitelaget i Løten og Vang, og der sauenæringa fikk vist at dette
er en type kunnskap vi innehar, som andre ikke har. -Slike dager gir oss mulighet til
 direkte kontakt med beslutningstakerne, og det er viktig at de er godt planlagte med et
tydelig budskap, sa Tone Våg.

En ny beitenektsak oppstod da Mattilsynet i Gudbrandsdal kom med varsel om beite-
nekt for 2015 til 20 sauebrukere dersom de ikke satte inn tiltak som reduserte tapa til
under 10 % i beitesesongen 2014. Dette var en tro kopi av det brevet som gikk til
 brukere over hele landet i 2011 med varsel om beitenekt i 2012, men som ble trukket
tilbake av daværende landbruksminister. Det vil ikke nåværende minister Listhaug,
som vil la Mattilsynet ta sin beslutning innen neste års beiteslipp. Tone Våg påpekte
ministrenes manglende forståelse for at neste beitesesong må planlegges allerede før
parring, og at tilgangen på beite må være kjent før en planlegger omfanget av drifta
for kommende sesong. Listhaugs signaler tolkes likevel dithen at det ikke vil bli yrkesfor-
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bud for sauebrukere neste sesong.- Vi må få Stortinget til å forstå at å legge ned beite -
bruken i ynglesonene ikke vil berge de som beiter i beiteprioriterte områder, sa Våg. 
– Og alle aktører innenfor landbruksnæringa må bli enige om å formidle det! Vi må sette
et krav om en ny stortingsbehandling, men har mange å overbevise, både blant oss selv
og andre organisasjoner og politiske partier, om vi skal redde beite næringa.

Lederen kom så inn på statsbudsjett for 2015, som ble lagt fram den 8. oktober, og
konkluderte med at regjeringen her fortsetter sin rasering av småfeholdet og de
 minste foretaka både i landbruket og i andre virksomheter. Her nevnes særlig det økte
omsetningskravet som økonomisk ødeleggende.

- Avgjørelse i erstatningssakene for 2013 trekker også ut i langdrag. Noen har begynt å
få svar, og det er dessverre lite som tyder på en bedring og større rettferdighet for
 beitebrukerne etter Krokann-dommen. Det virker som om Staten ikke tar den retts-
kraftige dommen til etterretning, sa NSG-lederen. Flere brukere bak de 77 sakene som
er innsendt til ny vurdering, vil ha ny rettsak nå.
Tone Våg er også forferdet over John Odden, gaupeforsker ved NINA, som påstår at
han, gjennom 20 års forskning, er den som vet best hvor mange sau ei gaupe tar i
 løpet av et år, og at tap og observasjoner fra sauebønder og OBB er naivt å tro på.
 Odden går i rapporten til det skritt å anbefale en ny erstatningsordning med for-
håndsutbetaling basert på NINA sine registreringer av gaupe i beiteområdet, og Våg
tror Direktoratet kommer til å bruke dette for det det er verd. Med det stortings -
flertallet vi har i dag, frykter Våg at ordningene kan bli vedtatt.

Mot slutten av talen minnet lederen om at vi, som produsenter, stadig må se etter
 forbedringspotensialer, selv om slakteriene denne høsten melder om store fine lam
slaktet rett fra beite, med topp kvalitet. Hun snakket også litt om markedssituasjonen
generelt, og pekte på det faktum at vi fortsatt har store områder av landet som verken
sliter med sykdommer eller rovvilt. I disse områdene kan produksjonen øke og mer
beite tas i bruk. Det er lamma fra beite som er vårt varemerke. Rydd beitene, bruk
 beitene, gå ned på kraftfôrbruken og ta vare på kvaliteten på det norske lammet.

I debatten som fulgte lederens tale hadde 7 representanter ordet, og de fleste
 momenter i talen ble kommentert. 

Under sak 5 «Norsk ull fra A til Å» var det innlegg ved Tony Barman, leder fra Norilia
Ullavdeling, anleggsleder Stein-Terje Moen fra Norilia Ullavdeling Gol og avls- og
 seminsjef Thor Blichfeldt fra Norsk Sau og Geit.
Barman fortalte om Norilias arbeid og kunne opplyse om at det har vært økt fokus på
Norsk Ull i den siste tiden. Ullprisen har steget med kr 5 i løpet av 3 år, utlandet får
øynene opp for det norske produktet og det blir lettere å få avsetning.
Moen snakket om kvaliteten på NKS-ull og spælull, mens Blichfeldt snakket om avls-
arbeidets betydning for å bevare god ull.



Under sak 7 «Revisjon av NSGs lagslover i 2015» redegjorde styremedlem Stein
 Øyvind Bentstuen om høringsrunden og den videre prosessen. På bakgrunn av inn-
spill, arbeid i styret og innspill fra administrasjonen vil arbeidsgruppa sende forslag til
nye lagslover på høring i starten av desember med frist for lokallagene 01.02.15 og
 høringsfrist fra fylkeslagene 20.02.15. Endelig forslag til lovendringer legges frem for
Landsmøtet 18.-19.03.2015.

Under sak 10 «Beitesesongen 2014/rovviltsaker/erstatninger» redegjorde leder i
 utmarksrådet  Ove Holmås og beite- og utmarksrådgiver Kari Anne Wilberg om bl.a.
fylkeslagas tilbakemelding om beitesesongen 2014. Videre ble det orientert om de 77
klagene på gamle erstatningssaker som ble sendt etter Krokan-dommen. 
Erstatningsoppgjøret fra 2013 går trått. Noen har fått sine vedtak fra 2013 ferdig -
behandlet av Miljø-direktoratet, mens andre fremdeles venter på svar.
Hundeangrep på sau ser ut til å være et økende problem, og Utmarksrådet foreslår en
holdningskampanje om båndtvang for vern av bufe og vilt.
Problemer med Beitelag- og omorganisering. Landbruksdirektoratet har sendt
 orientering til fylkesmennene, samt kopi til NSG om at alle beitelag som i dag sitter
med et organisasjonsnummer, kan søke om tilskudd til organisert beitebruk, selv om
de fremdeles har organisasjonsformen BA.

Uttalelse fra representantskapsmøtet:
Representantskapet oppnevnte i starten av møtet en resolusjonskomité bestående av 
nestleder Ove Holmås, styremedlem Anne Kari L. Snefjellå, fylkesleder Tor Grøthe og
fylkesleder Mina Klaseie.  Anne Grete Stabekk var sekretær for komitéen. 

Komitéen utarbeidet i løpet av møtet en uttalelse i forhold til at Regjeringen i
 framlegg til statsbudsjett for 2015 gikk inn for å øke omsetningsgrensen for merverdi-
avgift fra kr 50.000 til kr 150.000, noe som ville fått store konsekvenser for saue -
næringa. 
Uttalelsen ble sendt til politiske partier på Stortinget, Nærings- og fiskerideparte -
mentet, Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og
 Småbrukarlag, Nationen og Bondebladet.

Den lød som følger:
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Småfenæringa i press 

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å øke kravet til omsetning innenfor merverdiavgiftsloven fra kr 50 000 til kr 150 000. Representantskapet i Norsk Sau og Geit er bekymret for konsekvensene avdette, da 25 % av sauenæringa vil bli hardt rammet.

I dag har vi underdekning på lammekjøtt. Det er hittil i 2014 importert ca2 300 tonn. I Norge beiter det 1,8 millioner sau fordelt på inn- og utmark.Gjennomsnittsbesetningen er på 74 vinterfóra sau. Av totalt 14 000 sauebruk har 11 500 bruk i underkant av 70 vinterfóra sau. Med regjeringens forslag vil sauebruk med inntil 100 vinterfôra sauer slitemed å nå grensen for å fylle omsetningskravet dersom sauehold er enesteproduksjon på gården.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har ved flere anledninger ytretønske om økt lammekjøttproduksjon. Forslaget vil medføre mangel påmidler til vedlikehold og nyinvesteringer, økte kostnader til avløsning ogdrepe rekrutteringen. Resultatet vil bli at mange lammekjøttprodusentermå legge ned dagens drift, da det ikke lengre er økonomisk forsvarlig.

Blir dette forslaget endelig i statsbudsjettet, vil det gi negative ring -virkninger for bosetning, sysselsetting i distriktene og gjengroing av kulturlandskapet.
Konsekvensene er et større underskudd av norsk lammekjøtt og dårligerematvaresikkerhet.

Med hilsen Norsk Sau og Geit,
for Representantskapet,
Tone Våg, styreleder og Lars Erik Wallin, generalsekretær



2. Arrangementer

InterNorden 2014
Rundt 30 organisasjonsrepresentanter, fagmedarbeidere og småfebønder fra hele
 Norden, unntatt Danmark og Grønland, var med da NSG stod som vertskap for den
nordiske småfekonferansen InterNorden 2014 på Spidsbergseter i Ringebu fra 11. til
13. august 2014. 
InterNorden 2014 var den 32. i rekken, og det er 14 år siden Norge sist var vertskap
for konferansen. 
Et interessant og variert program fylte de tre dagene, der hovedfokuset denne gang lå
på saueavl og utnytting av beiteressurser. Seminarstedet Spidsbergseter oppe på
 Ringebufjellet var ikke tilfeldig valgt. Herfra kunne man både se beitedyr fra vinduene
og ellers på kort tid komme seg både til ulike beiteområder og representative
 besetninger. En del av seminarprogrammet bestod da også av ekskursjoner per buss.
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SETERBESØK: Under konferansen fikk deltakerne på InterNorden 2014 også besøke geitesetra til
Øyvind og Ragnhild Krogsveen i Fåvang. Foto: Anne-Cath. Grimstad.



3. Lag og medlemstall
I 2014 hadde NSG, for første gang på svært lenge, en økning i medlemstallet. Selv om
det var en beskjeden økning på 68 medlemmer, er det svært gledelig at vi nå har brutt
rekken med årlig negativ utvikling i medlemstallet. Blant de 18 fylkeslagene har hele
10 hatt økning i medlemstallet i 2014, mens ytterligere 2 har opprettholdt status fra
2013. Størst netto økning hadde Hordaland med 63 medlemmer, mens Østfold hadde
størst % vis økning med 17,5 %. Det er tydelig at fokus på medlemsverving gir utslag. 
I 2014 hadde NSG 11.053 medlemmer fordelt på 18 fylkeslag og 366 aktive lokallag
(dette er en nedgang på 4 lag fra 2013, noe som skyldes at noen lag har slått seg
 sammen). 
I tillegg kommer 254 direktemedlemmer og abonnenter, dvs. totalt 11.307
 medlemmer/ abonnenter. Tilsvarende tall for 2013 var 11.239, slik at økningen har
vært på 0,61 % (Talla for 2011, 2012 og 2013 var -2,7 %, -2,3 % og -0,6 %).

Medlemskontingenten og fordelingen av den for 2014 var slik:

Hovedmedlem Hovedmedlem Husstands- Støtte- Æres-
f.o.m. 51 dyr t.o.m. 50 dyr medlem medlem medlem*

- lokallag kr 170 kr 170 kr 125 kr 125
- fylkeslag  ” 275 ” 275 ” 80 ” 80
- landslag ” 855 ” 455 ” 95 kr 95 kr 300

Sum kr 1300 kr 900 kr 300 kr 300 kr 300

*)  Kontingenten for æresmedlemmer skal betales av fylkes- eller lokallaget.
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4. Arbeidet i styret
Styret i NSG hadde 8 møter i 2014. Tre av disse var telefonmøter og to møter ble
 avholdt i forbindelse med representantskapsmøtene i mars (Gardermoen) og  oktober
(Gardermoen).
I 2014 ble det til sammen behandlet 103 saker. Her følger en kortfattet orientering om
de viktigste sakene, samt en kronologisk liste over alle saker.

Sentrale saker gjennom året:
Jordbruksforhandlingene 2014
Jordbruksoppgjøret 2014 medførte en del endringer for småfenæringa, ikke minst
saueholdet.
Dette var første runde med blåblå regjering, sammensatt av 2 partier som i utgangs-
punktet ikke har vært kjent for å foreslå utvidede budsjetter til landbruket, og det var
stor spenning omkring tilbudet fra staten, og ikke minst resultatet.
Det var et stort engasjement fra næringa før og under forhandlingene.
Konsekvensene og utslag av de endringene som ble gjennomført i 2014, gjenstår det
ennå å se fullt ut, og det er delte meninger om dette innen næringa. Men generelt har
ikke småfeholdet kommet spesielt dårlig ut etter dette. 

Generelt ble det for saueholdet, som kjent, en dreining av tilskuddene mot større
 enheter og mer over på produkt. Videre ble det reduksjon på de første 200 dyrene og
økning på dyr utover disse, samt økning på tilskudd til slakt av kvalitetslam.
Geitmelkprodusentene fikk noe økning på de fleste tilskuddskategoriene, bortsett fra
distriktstilskudd på geitmelk.
Taket for samlet produksjonstilskudd ble doblet.

For NSG var det skuffende at det ikke ble gitt noe på beitetilskuddene, og spesielt
 utmarksbeitetilskuddet, som har vært næringas hovedinnspill de senere årene.

77 omgjøringsvedtak etter Krokann-dommen
(Se mer utfyllende avsnitt under kapittel 6 Utmark/beitebruk . )
Etter Krokann-dommen var det 77 brukere som søkte Miljødirektoratet om om gjør -
ingsbegjæring av sine erstatningssaker fra 2010-2012, men disse fikk på vårparten
2014 avslag fra Miljødirektoratet om å få sakene behandlet på nytt. Her ble det vist til
at det ikke automatisk var begått samme feil i disse sakene, som i Krokann-saken.
NSG, NBS og NB fikk imidlertid i stand et møte med Klima- og miljøministeren i
 august, hvor organisasjonene la fram krav om politisk vurdering av de 77 sakene og
ny behandling av dem i tråd med Krokann-dommen. Møtet gikk godt, og i november
bestemte Klima- og miljøministeren at Miljødirektoratet skulle realitetsbehandle de
77 omgjøringsvedtakene på nytt, dersom de berørte brukerne ønsket det. Hvor mange
som har takket ja til dette, vet vi ennå ikke. Det samme gjelder når Miljødirektoratet
har som mål å bli ferdig med saksbehandlingen. NSG følger opp.
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Revisjon av lagslovene
Norsk Sau og Geits Lover for lands-, fylkes- og lokallag skal opp til revidering i lands-
møtet 18. - 19. mars 2015. En arbeidsgruppe innhentet tidlig på høsten 2014 innspill
fra fylkes- og lokallagene vedrørende lovene. Gruppen utarbeidet et høringsutkast til
reviderte lagslover som ble vedtatt av styret i NSG 3. desember 2014. Dette ble før
 årsskiftet sendt til  fylkeslaga og lokallagslederne pr. brev, og ble også lagt ut på NSGs
hjemmeside.
De største endringene går på forenkling av medlemskategoriene, kravet om at alle
som har dyr (sau og/eller geit og/eller gjeterhund) skal være hovedmedlem, kravet om
at et lokallag må ha minst 10 medlemmer, og at lokallag som ikke avholder årsmøte
innen fristen, mister stemmeretten i fylkesårsmøtet. Viktig er også at dyreslaget gjeter-
hund nå er innlemmet i NSGs lovverk under flere paragrafer. 
I den organisasjonsmessige høringen ba NSGs styre om at høringsuttalelser avgis via
tjenestevei i NSG, og lokallagene fikk frist til 1. februar 2015 med å sende sine
 uttalelser til respektive fylkeslag! Fylkeslagenes frist for å sende høringsuttalelser til
NSG sentralt ble satt til 20. februar 2015.

Nytt medlemssystem
Nytt medlemssystem ble tatt i bruk av NSG sentralt i januar 2014. Det har vært 
 omfattende prosesser for å få på plass data, rutiner og kvalitetssikring.
Medlemssystemet er administrasjonens viktigste verktøy, og «Min Side» er tatt i bruk
slik at lokal- og fylkeslagsledere selv kan administrere oppdatering av verv/roller. 
Den største gevinsten for lagsapparatet vil være tilgang på oppdaterte medlems -
opplysninger. 
For det enkelte medlem vil Min Side være kanalen for endring av kontaktopp -
lysninger, dyretall, verving, verveoversikt, kurspåmelding og kontingentfaktura.

Noen moduler vil bli innført over tid, bl.a. verveoversikt og kurspåmelding. Tiden
fram til nyttår ble brukt til videre testing og evt. feilretting av data. 3 personer har sagt
seg villig til å bistå med testing. Målet var at Min Side skal være i bruk fra januar 2015.

Krav om medlemskap i NSG i forbindelse med deltakelse i underorgan og div.
 aktiviteter i regi av NSG
I NSGs representantskapsmøte 19. – 20. mars 2014 var det tatt opp behov for å
 klargjøre regelverk vedr. krav om medlemskap i NSG for å delta i aktiviteter i regi av
organisasjonen. På gjeterhund er dette definitive krav, og i styremøte 2. juni 2014 ble
regelverket vedrørende avlsarbeidet på sau og geit drøftet.
Her gikk styret i NSG inn for at det i alle underliggende regelverk skal tas inn krav om
medlemskap i NSG for å delta i aktiviteter i regi av organisasjonen, og administra -
sjonen ble bedt om å utforme klare regelverk i forhold til dette. 
I utkastet til nye lagslover, som ble sendt ut i organisasjonen på høring før årsskiftet
2014/2015, er dette kravet presisert under paragraf 3, Medlemskap.

21



Kronologisk liste over styresaker behandlet i 2014:

22

Telefonstyremøte 9. januar 2014
01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste
02/14 Høring på erstatningsordningen
03/14 Avlsstatuett geit 2013 – ny behandling
04/14 Avlsstatuett sau 2013
05/14 Forslag på omlegging til å klassifisere alle værlam 

slaktet mellom 10. november og 1. mars som vær
06/14 Eventuelt

Styremøte 11. og 12. februar 2014
07/14 NSGs avlsfond – avsetninger 2012 og 2013
08/14  Godkjenning av innkalling og sakliste
09/14  Godkjenning av protokoll fra styremøte 

13. desember 2013 og telefonstyremøte 
9. januar 2014

10/14  Terminliste/arbeidsplan 2014
11/14  Representantskapsmøte 19. – 20. mars 2014
12/14  Representantskapsmøte 15. oktober 2014
13/14  Årsregnskap 2013, disposisjon, kapitalforvaltning
14/14  Årsmelding og styrets melding for 2013
15/14  Budsjett 2014
16/14  Medlemskontingent 2015
17/14  Jordbruksforhandlingene 2014
18/14  Henvendelse fra Fuglestad Brogete og Blæselaget
19/14  Høring av forslag til endring av sats- og  

beregningsforskriften - avlingssvikt
20/14 Orienterings-/drøftingssaker

1. Personal
2. Rovviltarbeidet, erstatningsregimet
3. FKT-prosjektet - status og videreføring
4. InterNorden 2014 - planleggingsarbeidet
5. Det nye medlemssystemet
6. Omlegging av produksjonstilskudd for småfé
7. Tiltak for økt kjøttproduksjon i Norge – kvoter,

konsesjoner, tilskudd og soner
8. Avlsmøte for alle medlemmene i region-

utvalgene og Avlsrådet mandag 24. mars
9. Kandidater til styret i Sikringsradioen AS
10. Beitelag og Brønnøysund
11. Sekretærfunksjonen i fylkeslagene
12. Orientering fra avls- og seminavdelingen
13. Orientering gjeterhund
14. Orientering Ull- og klipping
15. Referat fra møte i Ull- og klipperådet 

07.01.2014
16. Sauerittet Sirdal

21/14   Referatsaker 
a) Svarbrev til Harald H. Kvaalen vedr. løshund, 

datert 20.12.2013
a. Høring – NOU 2013:10 Naturens goder – om 

verdier av økosystemtjenester. 
Høringssvar fra NSG datert 23.12.2013

b) Svarbrev vedr. søknad om støtte til «Arktisk 
lammekongress», datert 10.01.2014

c) Utkast til forskrift om varsel og melding om 
sjukdom hos landdyr.
Høringssvar fra husdyrnæringa, datert 
27. januar 2014

d) Svarbrev vedr. moskus på Dovrefjell datert 
07.02.2014

22/14 Anmodning om anbefaling fra NSG vedr. prosjekt 
for opplæring av gjeterhund til kadaversøk.

23/14 Anmodning om bistand fra NSG vedr. plan om 
vern av tidligere Hjerkinn skytefelt på Dovrefjell

24/14 Praksis vedr. krav om medlemskap i NSG i
 forbindelse med deltakelse i underorgan og div. 

aktiviteter i regi av NSG

Telefonstyremøte 3. mars 2014
25/14 Representantskapsmøte 19. – 20. mars 2014
26/14 Jordbruksforhandlingene 2014
27/14 Eventuelt

Styremøte 18. mars 2014
28/14 Godkjenning av innkalling og sakliste
29/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. og 

12. februar 2014 og telefonstyremøte 3. mars 2014
30/14 Terminliste/arbeidsplan 2014 og terminliste 2015
31/14 Representantskapsmøte 19. – 20. mars 2014
32/14 Representantskapsmøte 15. oktober 2014
33/14 Jordbruksforhandlingene 2014
34/14 Nedsatt forholdstall på geitmelkkvoter
35/14 Utvikling i ullkvaliteten – innspill fra Buskerud 

Sau og Geit
36/14 Anmodning om bistand fra NSG vedr. plan om 

vern av tidligere Hjerkinn skytefelt på Dovrefjell
37/14 Flere medlemskategorier
38/14 Revisjon av instruks for RNU
39/14 Orienterings-/drøftingssaker

1. ovviltarbeidet, erstatningsregimet
2. InterNorden 2014 - planleggingsarbeidet
3. Det nye medlemssystemet
4. Tiltak for økt kjøttproduksjon i Norge – kvoter,

konsesjoner, tilskudd og soner
5. Sekretærfunksjonen i fylkeslagene
6. Orientering gjeterhund
7. Orientering Ull- og klipping
8. Markedssituasjonen på lammekjøtt

40/14 Referatsaker 
a. Beite-/sankelag – krav om omorganisering. 

Henvendelse fra NSG til LMD datert 
14.02.2014.

b. Rapport om bruk av tilskuddet til avlsarbeidet 
på geit 2013. Skriv fra NSG til Tine BA datert 
23.02.2014.

c. Rapport om bruk av tilskuddet til avlsarbeidet 
på sau og lam 2013. Skriv fra NSG til Animalia 
datert 24.02.2014.

41/14 Revisjon av statuttene for NSGs beiterettsfond

Styremøte 2. juni 2014
42/14 Godkjenning av innkalling og sakliste
43/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. mars 

2014
44/14 Terminliste/arbeidsplan 2014 og terminliste 2015
45/14 Representantskapsmøte 15. oktober 2014
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46/14 Representantskapsmøte og landsmøte 17. – 19. 
mars 2015

47/14 Økonomi, regnskap, medlemstall
48/14 Redegjørelse for sædlageret på sau
49/14 Deltakelse i avlsarbeidet på sau og geit – 

medlemskap i NSG
50/14 Revisjon av instruks for rådgivende organ(RNU) 

i NSG
51/14 Gjeterhundkurs – arrangør
52/14 Søknad om økonomisk støtte til ulldagene i Bergen

16. – 22.08.2014
53/14 Søknad om gave til opprettelsen av minneplakett 

over bureisningen i Balsfjord kommune, Troms
54/14 Orienterings-/drøftingssaker

1. Rovviltarbeidet – sesongen 2014
2. InterNorden 2014
3. Det nye medlemssystemet
4. Arbeidet med revisjon av lagslovene
5. Omorganisering av sanke-/beitelag
6. Jordbruksavtale 2014
7. Dugnad for geita
8. Økt produksjon av rødt kjøtt på norske

fôrressurser
9. Sekretærfunksjonen i fylkeslagene
10. Orientering gjeterhund
11. Orientering Ull- og klipping
12. Forskrift om erstatning når husdyr blir drept 

eller skadet av rovvilt
55/14 Referatsaker 

a. Vedr. skriv om semindoser fra 2008. Svarbrev 
til Fuglestadbrogete og Blæselaget, datert 
31.03.2014.

Styremøte 21. august 2014
56/14 Godkjenning av innkalling og sakliste
57/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. juni 

2014
58/14 Terminliste/arbeidsplan 2014 og terminliste 2015
59/14 Representantskapsmøte 15. oktober 2014
60/14 Representantskapsmøte og landsmøte 17. – 19. 

mars 2015
61/14 Økonomi, regnskap, medlemstall
62/14 Lønnsjusteringer 2014
63/14 Revisjon av NSGs lagslover i 2015
64/14 Revisjon av instruks for rådgivende organ(RNU) i 

NSG
65/14 Advokatavtale
66/14 Søknad om økonomisk støtte til Ulluken 2014 på 

Vestlandet 26. 09 – 05.10.2014
67/14 Mattilsynets arbeid med revisjon av bekjempelses-

forskriften
68/14 Søknad om økonomisk støtte til forsknings-

prosjekt om vaksine mot flåttbårne sjukdommer 
(Anaplasmaprosjerktet)

69/14 Forslag til endrede regler om overførbare
 spongiforme encefalopatier

70/14 Reviderte regler for gjeterhundprøver
71/14 Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Border 

Collie
72/14 Orienterings-/drøftingssaker

1. Personalsaker
2. Rovviltarbeidet – sesongen 2014
3. Det nye medlemssystemet
4. Jordbruksavtale 2014
5. Dugnad for geita
6. Henvendelse fra kommunikasjonsavdelingen i 

Norsk Landbrukssamvirke som ønsker å lære 
mer om sau og geit

7. InterNorden 2014
8. Tildeling av gjeterhundprøver i NSG
9. Referat fra møte i Gjeterhundrådet 12.08.2014
10. Søknad om støtte til ullprosjekt: Krus – Økt

 utnyttelse av norsk ull
11. Oppnevning av representanter til Norges 

Bondelags representantskap
12. Revidert regelverk for kåring av værlam

73/14  Referatsaker 
a. Tilsagn om økonomisk støtte til ULLDAGANE 

2014 fra Hordaland Sau og Geit og Norsk Sau 
og Geit. Brev datert 18.08.2014.

Styremøte 14. oktober 2014
74/14 Godkjenning av innkalling og sakliste
75/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. august 

2014
76/14 Terminliste/arbeidsplan 2014 og terminliste 2015
77/14 Representantskapsmøte 15. oktober 2014
78/14 Representantskapsmøte og landsmøte 17. – 19. 

mars 2015
79/14 Økonomi, regnskap, medlemstall
80/14 Budsjett 2015
81/14 Advokatavtale
82/14 Revisjon av NSGs lagslover i 2015
83/14 Praksis rundt gjeterhundprøver – innsendt sak til 

representantskapsmøtet 15. oktober
84/14 Oppnevning av representanter til Norges Bonde-

lags representantskap
85/14 Revisjon av instruks for rådgivende organ (RNU) 

i NSG
86/14 Revidering av regelverk for NSGs avlsbesetninger 

på geit
87/14 Revidering av regelverk for tildeling av avls-

statuetten for beste bukk
88/14 Høring – Norsk Kennel Klubs rovdyrpolicy
89/14 Opprettelse av nasjonal utmerkelse på gjeter-

hundområdet
90/14 Økonomisk støtte til gjeterhundlandslaget
91/14 Tilbakemelding om beitesesongen 2014 –
 utsending til fylkeslagene 11. september

92/14 77 klager på gamle erstatningssaker ble sendt etter 
Krokann-dommen

93/14 Erstatningsoppgjør 2013
94/14 Hundeangrep på sau – et økende problem?
95/14 Orienterings-/drøftingssaker

1. Personalsaker
2. Rovviltarbeidet – sesongen 2014
3. Det nye medlemssystemet
4. Jordbruksforhandlinger 2015
5. Årsmøte i Sør-Trøndelag Sau og Geit mars 

2014



5.  Kommunikasjon
Medlemsbladet «Sau og Geit»
Den redaksjonelle linja for Sau og Geit er ført videre også i 2014. Målet vårt er å
 produsere et leservennlig medlemsblad. Om vi har lykkes med det, er det bare leserne
som kan gi svar på. 

Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med 6 nummer i 2014. Noen nummer har
flere annonsesider enn andre. Det gjør at vi kan forsvare å øke sidetallet noe for disse
 utgivelsene. Til sammen ble det produsert 436 bladsider i 2014, som er 4 flere enn året
før. For å holde kontroll på kostnadene, legges det opp til at bladet skal komme ut
med 68 sider i hvert nummer, så sant ikke annonsemengden eller tilfanget av
 redaksjonelt stoff tilsier et blad med flere sider. En regel er at minst 2/3 av det totale
sideantallet skal være redaksjonelt stoff. 
Som vanlig har artiklene i Sau og Geit bestått av gårdsreportasjer, artikler om
 avlsstoff, beitebruk, klipping og ullhåndtering. Videre har vi hatt fagartikler om
 dyrehelse og -velferd, gjeterhundstoff osv. 

Også i 2014 har vi fulgt opp med styrets hjørne i de fleste utgivelsene, og organisa-
sjonsnytt med oppsummeringer og meldinger fra viktige møter i organisasjonen vår.
De siste åra har vi forsøkt oss med en egen markedsspalte som vi har kalt Markeds-
plassen. Dette var ment som et gratistilbud til medlemmene for små annonser som
hadde relasjon til saue- eller geiteholdet. Siste åra har det vært få annonser som vi har
kunnet plassere under denne spalten, men tilbudet står fortsatt ved lag!

I 2014 har vi kjøpt inn noen flere artikler enn de siste åra. Dette har sammenheng
med at vi har en målsetting om å dekke bredt faglig
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6. Notat fra TINE SA vedr. Mattilsynets arbeid 
med revisjon av bekjempelsesforskriften

7. E-post fra Landbruksdirektoratet vedr. 
organisering av beitelag

8. Svensk radiobjelle
9. Referat fra møte i Utmarksrådet 28.11.2013
10. Referat fra møte i Gjeterhundrådet 01.10.2014
11. Avlsavdelingen støtter SIFO-Krus-Prosjektet – 

«Økt utnyttelse av norsk ull»
12. Protokoll fra styremøte i Norsk Landbruks-

samvirke 06.05.2014
13. Christiania Saueavlslag & Søn
14. Den Frivillige Norske Dyreredningstjenesten
15. Påskjønnelse for rovviltfelling fra Nord-Fron 

Sau og Geit – rettsak berammet 20.11.2014
16. Forslag i statsbudsjettet 2015 om økt 

omsetningsgrense for merverdiavgift 
96/14 Referatsaker 

a. Tilsagn om kr 10.000 i økonomisk støtte til 
Ulluken på Vestlandet 2014 fra Norsk Sau og 
Geit. Brev datert 25.09.2014

b. Innspill fra Animalia og NSG til Mattilsynets 
arbeid med revisjon av bekjempelses-
forskriften, datert 03.09. 2014

c. Høringssvar, TSE-høring 1-2014, Endring av 
TSE-regelverket. Høringssvar fra Animalia og 
NSG datert 24.09.2014

Telefonstyremøte 3. desember 2014
97/14   Godkjenning av innkalling og sakliste
98/14   Terminliste 2015/ Orienterings-/drøftingssaker

1. Mat og Landbruk 2015 – Gardermoen 13.-14. 
januar 

2. Styremøte i januar 2015
3. Seminar – Stordrift med sau

99/14 Høring – bestandsmål for ulv og ulvesone
100/14 Revisjon av NSGs lagslover i 2015
101/14 Søknad om finansiering av dagseminar om klima 

og matproduksjon
102/14 Redd økoskulen
103/14 Forvaltning av NSGs kapital i Landkreditt fond



Alle bladene blir lagt ut på lagets nettsider før det går i trykken. Dvs. at alle som får
bladet tilsendt i posten, kan logge seg på med sitt medlemsnummer og lese bladet en
god uke før det dukker opp i postkassa. 

Annonsørene våre har som vanlig støttet godt opp om tidsskriftet. Annonsemarkedet
blir stadig tøffere og i 2014 har vi dessverre hatt nedgang i annonseinntekter på ca.
9%, men greide likevel kr 100.000 mer enn budsjettet. Vi retter stor takk til alle som
har medvirket til et godt resultat for bladet. Det samme gjelder alle som er med på
 informasjon gjennom skriftlige bidrag. Uten denne støtten fra annonsører og interne
og eksterne skribenter, hadde det vært vanskelig å utgi et medlemsblad som favner 
så bredt.

Web
De nye nettsidene har nå vært i drift i litt over tre år. I 2014 hadde sidene noe over
700.000 besøkende (treff), som ligger på samme nivå som i fjor. Alle fylkes- og lokal-
laga våre har tilbud om egne Internettsider under NSG-domenet. Det er opprettet
nettsider for alle fylkeslaga, men også for mange lokallag. Ikke alle fylkeslaga benytter
seg av denne muligheten til grei og lettvinn informasjon til sine medlemmer, men vi
har nå mange fylkeslag som er aktive nettbrukere. Flere og flere lokallag ser også
 nytten av å ha egne nettsider. Ved utgangen av året hadde over 50  lokallag fått
 opprettet egne sider, men vi skulle gjerne sett at det hadde vært flere. 
Vi har også noen raselag, gjeterhundlag og beitelag med egne nettsider under NSG-
domenet.

Vi håper at de fleste lokallaga etter hvert vil benytte seg av tilbudet om nettsider under
NSG-domenet. Mange av våre medlemmer bruker i dag Internett når de er på søk
 etter informasjon. Ved hjelp av egne hjemmesider kan lokallaga i NSG få all informa-
sjon raskere ut til medlemmene, og gjøre den lettere tilgjengelig. Men vi minner om at
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Internett er noe som må komme i tillegg til andre former for informasjonsaktiviteter
som lokallaga driver med – slikt som møter, brev, e-post osv. Det er viktig å være
 bevisst på at ikke alle bruker Internett like aktivt.

Nytt av året er at alle medlemmer har fått muligheter til å logge seg på <Min side>
der de kan oppdatere personopplysninger som organisasjonen er avhengig av er riktig.
Medlemmene kan nå selv endre adresse, telefonnummer, e-postadresse, antall avlsdyr osv. 
Tillitsvalgte har fått tilgang til egne organisasjonssider; <For tillitsvalgte>. Her kan de
følge med på medlemsinnbetaling for sine medlemmer, skrive ut medlemslister og
adresselapper, sende e-post til medlemmer med e-postadresse osv. Disse nye sidene
håper vi skal effektivisere organisasjonen vår, og vi ser fram til at lokallagene blir
 aktive brukere av dette organisasjonsverktøyet.
Webadressa vår er som før: www.nsg.no. Adresser til fylkeslaga er: 
www.nsg.no/[fylkesnavn] og til lokallaga: www.nsg.no/[fylkesnavn]/[lokallagsnavn] 

Egen kunnskapsdatabase
For to år siden fikk nettsidene våre også en egen kunnskapsdatabase. Databasen
 inneholder fagstoff i form av artikler og andre dokumenter med relevans til de
 fagområdene småfeholdet er opptatt av. Dette omfatter publikasjoner knyttet til
forskning, prosjekter, utredninger og frittstående fagartikler. Databasen er tilgjengelig
for alle, ikke bare medlemmer. Nettsidene våre har en godt synlig link til fag -
databasen, som har søkefunksjon på fagområde, tema, forfatter og/eller andre
 relevante søkeord.
Så langt er det lagt 230 artikler i basen, og tilsiget av nye går jevnt og trutt. Målet vårt
er at dette skal være en arena der de fleste fagspørsmål med tilknytning til sau- og
 geitehold er belyst.
Kunnskapsdatabasen ble realisert gjennom et prosjektsamarbeid med «Småfe -
programmet for fjellregionen» som går i regi av Fylkesmannen i Hedmark. 
Framtidig fornying, vedlikehold og drift av databasen er NSG sitt ansvar. 

Pressearbeid
NSG har gjennom året benyttet pressen og massemedier 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, samt utsending av pressemeldinger. 

I forbindelse med representantskapsmøtet på Gardermoen 15.oktober 2014
ble det sendt ut en uttalelse til politiske partier på Stortinget, faglaga og aktuelle
 departementer, samt til Nationen og Bondebladet.
• Småfenæringa i press 
(i forbindelse med at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett hadde foreslått å øke
kravet til omsetning innenfor merverdiavgiftsloven fra kr 50 000 til kr 150 000.
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 Representantskapet i Norsk Sau og Geit var bekymret for konsekvensene av dette, da
25 % av sauenæringa ville bli hardt rammet.). Se under representantskapsmøtet på
Gardermoen 15. oktober 2014 i kap.II. Organisasjonsarbeid.

Kommunikasjon i lagsapparatet
I tillegg til å informere i Sau og Geit og på hjemmesidene, sender NSG hvert år ut
rundskriv til fylkeslagene og lokallagene. Lokallagene har fått tre rundskriv i 2014, et i
april, et i juni og et i desember. Noen få saker er videresendt fra lokallag via fylkeslag
til NSG sentralt.

Kommunikasjon mellom NSG sentralt og fylkeslagene foregår hovedsakelig fort -
løpende per e-post, og leder og sekretær i fylkeslagene har fått rundskriv per e-post
jevnlig gjennom året. Mange fylkeslag følger også godt opp og sender fortløpende
 referater og annen informasjon til NSG sentralt. 

Det er opprettet et eget domene (sauoggeit.no) med tanke på faste e-postadresser til
fylkes- og lokallagene. Det er her meningen at hvert lag skal ha faste e-postadresser
som skal følge laget, uavhengig av skifte i tillitsvalgte. Disse e-postadressene er 
 tilgjengelig med web-pålogging, slik at en kan logge seg på uavhengig av fast
 datamaskin. 

Profilering 
Organisasjonen jobber fortløpende med profilering og medlemsverving. Det er hvert
år mange ulike arrangement, hvor lokallag og fylkeslag gjør en stor innsats for å
 profilere NSG. Vi har en løpende prosess med å fornye profileringsmateriellet vårt.
Blant annet er det blitt trykket opp profileringsseil i metervis. Dette er distribuert til
fylkeslagene, og blir sendt ut til ulike arrangement i regi av organisasjonen.

Medlemsverving
Å holde fokus på medlemsverving er meget viktig for organisasjonen, og det er et
 forholdsvis stort potensial for nye medlemmer, hvis det gjøres en innsats på dette
 området. 
Den løpende vervekampanjen, som gjøres opp ved årsskiftet, viser at det i 2014 ble
vervet 287 nye medlemmer av 120 ulike ververe. Registrering av vervekampanjen 2014
ble avsluttet per 30. november. Vervinger registrert etter denne dato vil komme med
på statistikken for 2015. 

I tillegg til en liten vervepremie per nye medlem, premieres de beste med flotte
 premier. Årets superverver 2014 ble Bjarne Berge fra Kvinnherad Sau og Geit i
 Hordaland, som har vervet hele 18 nye medlemmer. Berge vil bli invitert til NSGs
landsmøte i mars 2015, og vil motta en spesiell gave for sin iherdige verveinnsats. 
Vi gratulerer!
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På de neste plassene av dyktige ververe kom disse:
Tore Atle Sørheim 13 stk. Stord Sau og Geit, Hordaland
Ivar Robberstad Turøy 10 stk. Bømlo Sau og Geit, Hordaland
Knut R. Thunheim 8 stk. Lund Sau og Geit, Rogaland
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NSG har fått trykt opp profileringsseil i metervis som lokal- og fylkeslag, gjeterhundlag og 
andre enheter i organisasjonen kan bestille og benytte under møter og arrangementer. 
Her fra  dommerpresentasjonen under NM i saueklipping og ullhåndtering i Sirdal 2014. 
Foto: Anne-Cath. Grimstad.



6. Utmark/beitebruk 
Beiting i utmark er hovedgrunnlaget for produkt- og verdiskapningen i næringen vår.
Vi produserer ren norsk mat på en fornybar, miljøvennlig norsk beiteressurs. Mange
steder i bygde-Norge er man helt avhengig av denne fornybare ressursen i utmarka for
å kunne drive jorda og leve på små bruk med lite dyrka mark. Beite på inn- og utmark
danner grunnlaget for den tjenesteytingen beitenæringen står for, med betydning for
biologisk mangfold, kulturlandskap, levende bygder og reiseliv - verdens raskest
 voksende næring. 

Viktige arbeidsoppgaver innen utmark og beitebruk er knyttet til:
Arealbruk i beiteområdene, oppfølging av politiske signaler og prosesser, høringer,
oppfølging av enkeltsaker vedrørende beitebruk og beiterett, beitebruksplaner –
 verdien av utmarksbeiter, generell rovviltproblematikk, hundeangrep på sau,
 omorganisering av beitelaga, å representere NSG i ulike fagfora tilknyttet utmark,
samt organisasjonsarbeid.

Beitesesongen 2014
Beitesesongen 2014 var i mange områder av landet svært tørr og varm. Næringa var
svært spent på årets resultat, men slaktevektene viste seg å være jamt over meget gode.
I flere regioner var det høyere slaktevekter sammenlignet med fjoråret, noe som kan
tyde på at beitene har vært gode. I andre områder henger også høyere slaktevekter
sammen med et roligere år i utmarksbeitene i forhold til rovviltaktivitet.
Andre har fått kjenne kraftig på rovdyrenes herjinger. Ulven har nok en gang gjort
uventa inntreden i nye beiteområder, og har påført enkeltbesetninger store skader.
 Enkelte andre igjen har blitt spart for ulvens herjinger fordi ulv er blitt tatt ut i forkant
av beitesesongen. Ellers har det også i 2014 vært utfordringer med de andre
 rovviltartene, samt kongeørn.
Den nye regjeringen fikk ikke til et samarbeid med svenskene angående ulve -
forvaltningen og grense-ulv. Rett før jul leverte NSG sin høringsuttalelse om  
ulve soneforvaltning av ulv. Hva dette vil resultere i for den fremtidige ulveforvalt-
ningen, og utfordringer for beitenæringa med ulv i Norge, vet vi ikke før langt ut 
i 2015.

Utmarksrådet
Utmarksrådets virksomhet er hjemlet i Strategiplan 2012-2019 og i RNU-instruks
fastsatt av styret i NSG: «Utmarksrådet skal komme med innspill på tema som går på
beitebruk og utfordringer knyttet til utmarksforvaltning».
I 2014 ble det kun avholdt ett telefonmøte med syv saker på sakslista. Dette har vært
avklart med NSGs styre og generalsekretær, da sekretariatet for utmarkssaker har
håndtert flere tunge saker som har blitt behandlet i NSG-styret. Videre har det vært et
omfattende samarbeid med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag i
disse sakene, så de endelige beslutningene er tatt av styrelederne i de tre organisa -
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sjonene. Utmarksrådets leder og sekretariatet har imidlertid representert
 organisasjonen og fagfeltet i ulike fora gjennom året.

Høringer
NSG har avgitt to utmarksrelaterte høringsuttalelser i 2014. Høringsuttalelser
 angående utmark legges fortløpende ut på våre hjemmesider under fanen Beitebruk,
Høringsuttalelser. 
- Høring på forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept

eller skadet av rovvilt (Revidert erstatningsforskrift).
- Høring på faggrunnlag ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv.

Høringen om erstatningsforskriften ble sendt ut til fylkeslaga, for deretter å bli
 behandlet av styret. Videre fikk NSG, sammen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag
og Norges Bondelag, bistand fra advokat til å utarbeide en felles høringsuttalelse.
Høringen på faggrunnlag ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv, ble pga. kort hørings-
frist sendt på høring til utmarksrådets medlemmer, samt hele styret, i forkant av et
styremøte. Med bakgrunn i innspillene som kom inn og diskusjon i styremøte, ble det
utarbeidet en høringsuttalelse. 

Varsel om beiterestriksjoner i Oppland
Midt i lamminga 2014 mottok ca. 20 sauebønder i Nord-Gudbrandsdal brev fra
 mattilsynet med varsel om beiterestriksjoner i beitesesongen 2015 dersom de ikke
 satte i verk tiltak for å redusere tap av søyer og lam til under 10 % i den beitesesongen
som stod for døra. Årsaken til sauebøndenes store tap skyldtes i all hovedsak jerv, men
enkelte hadde også hatt besøk av ulven beitesesongen 2013, noe som slo ut på taps -
statistikken. De fleste tiltak for å redusere tap, som bøndene selv kunne stå for, var
allerede prøvd ut. 
Bøndene fikk bistand fra fylkeslaga i NSG, NBS og NB i Oppland, og sendte inn klage
på brevet. De tre overnevnte organisasjonene engasjerte seg også fra sentralt hold og
fikk utarbeidet et brev med bistand fra jurist, som supplerte fylkeslagas klage. De
 sentrale organisasjonene fikk organisert et møte på Otta, og møtte de berørte der. 
I etterkant av møtet med sauebøndene, fikk de sentrale organisasjonene i stand et
møte med statsrådene i Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og
 miljødepartementet (KLD). Her fortalte LMD at Mattilsynet måtte få gjøre jobben
sin, men at departementet skulle følge nøye med på arbeidet fram mot beitesesongen
2015. Styreleder Tone Våg påpekte at dette ikke var godt nok, da planlegging av
 beitesesongen 2015 starter allerede høsten 2014, under utvelgelsen av påsettlam. 
Videre fikk organisasjonene i stand et møte med Mattilsynet, hvor det til slutt ble
konkludert med at Mattilsynet hadde trukket tilbake varslet om beiterestriksjoner i
det siste brevet de hadde sendt. Problemet var bare at verken de berørte sauebøndene,
ansatte i organisasjonene eller organisasjonenes jurister klarte å tolke det som stod i
brevet. Etter møtet ble organisasjonene enige om at varslet om beiterestriksjoner
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egentlig var frafalt, og at Mattilsynet må begynne å skrive brev som kan tydes uten
 bistand fra Mattilsynets egne jurister.

77 omgjøringsvedtak etter Krokann-dommen
Etter Krokann-dommen var det 77 brukere som søkte Miljødirektoratet om
 omgjøringsbegjæring av sine erstatningssaker fra 2010-2012, etter mal utarbeidet
av juristen som førte Krokann-saken. Brukerne som krevde omgjøringsbegjæring
mottok på vårparten et brev fra Miljødirektoratet med avslag om å behandle
 sakene på nytt. Her ble det vist til at det ikke automatisk var begått samme feil i
disse sakene som i Krokann-saken. Med bakgrunn i dette fikk NSG, NBS og 
NB i stand et møte med Klima- og miljøministeren i august, hvor organisasjonene
la fram krav om  politisk vurdering av de 77 sakene og ny behandling av dem i 
tråd med Krokann-dommen. Møtet gikk godt, og vi ble lovet at departementet
skulle sette seg inn i  saken. I begynnelsen av november kom nyheten om at  
Klima- og miljøministeren  instruerer Miljødirektoratet om å realitetsbehandle 
de 77 omgjøringsvedtakene på nytt. Alle de berørte brukerne fikk tilsendt et 
brev fra departementet med beskjed om at de selv måtte gi skriftlig tilbakemelding
på om de ønsket ny behandling av sin sak. Hvor mange som takket ja til dette 
kjenner vi ikke til i skrivende stund, og vi vet heller ikke når Miljødirektoratet 
har som mål å bli ferdig med saksbehandlingen. Dette er imidlertid noe vi vil 
følge opp.

Statssekretæren i Klima- og
 miljødepartementet på besøk 
hos Løten og Vang  beitelag
Når nye politikere kommer til makten
må beitenæringa vise dem hverdagen ute
i   beiteområdene. I forbindelse med
NSGs representantskapsmøte i mars,
 inviterte  styrelederen statssekretær
 Lunde i KLD til et beitelag for å se, høre
og lære litt om hva beitenæringa driver
med og hvilke utfordringer de står
 ovenfor.
Løten og Vang beitelag i Hedmark 
stilte velvillig opp som verter for
 besøket. Med på laget var også 
Norsk Bonde- og  Småbrukarlag og
 Norges Bondelag. Statssekretæren 
fikk en fyldig presentasjon av situasjonen
for beitelaget før og etter at rovdyr -
problemene for alvor startet. Dette 

31

Statssekretær Lunde i KLD fikk god innføring i
sau og utmarksbeiting under markadagen hos
 Løten og Vang beitelag.
Foto: Kari Anne Kaxrud Wilberg.



både med tanke på taps utvikling, medlemstall i beitelaget og  andre  utfordringer for
framtida. 
Etter en liten økt inne, tok vi turen ut i beiteområdet sammen med både politikere og
representanter fra Fylkesmannen. Beitelaget hadde lagt opp til en tilsynsrunde med
noen praktiske utfordringer underveis, samt historier om kadaverfunn og rovvilt -
angrep m.m. Det var en god tone under hele seansen, og både statssekretæren, hans
embetsmenn, andre fremmøtte politikere og de ansatte hos fylkesmannen lærte noe
nytt. 
Takk igjen til Løten og Vang beitelag, som sa ja til å ta imot oss

Organisasjonsform for beite- og sankelag
Arbeidet med omorganisering av beite- og sankelag har fortsatt også i 2014. Våren
2014 sendte NSG en skriftlig henvendelse til Landbruks- og matdepartementet, med
anmodning om et møte for å drøfte situasjonen rundt omregistrering av beitelag.
Møtet med embetsverket i LMD ble gjennomført i starten av april, og fra NSG stilte
styreleder, generalsekretær og beite- og utmarksrådgiver. Konklusjonen etter møtet
med LMD var at beite-/sankelaga som ennå ikke hadde fått endret sin organisasjons-
form fra BA (begrenset ansvar), i tråd med krav fra Brønnøysundregistrene, må endre
organisasjonsform til SA (samvirkeforetak). NSG har også fått informasjon om at de
som er registrert som forening, på sikt vil motta et brev fra Brønnøysundregistrene
med krav om å endre organisasjonsform til SA.

Kontaktutvalget for rovvilt
NSG har deltatt på møter i kontaktutvalget for rovvilt også i 2014. Dette er en arena
hvor beitebruksinteressene og jakt- og friluftsinteresser møter forvaltning og verne -
interesser til debatt og problemløsning. Hvert år legges det opp til to møter. Det ene er
et rent møte/fagseminar, som legges til Gardermoen. Det andre er et møte i kombina-
sjon med ekskursjon til et aktuelt sted i landet hvor det finnes spesielle rovdyr -
utfordringer og prosjekter knyttet til rovdyr og beitedyr. 

Det første møtet ble avholdt på Gardermoen 25.- 26. mars. Temaer for dette møtet var
blant annet «ny erstatningsordning for sau» og forslag til forskrift og framdriften med
det videre arbeidet med denne forskriften. Videre fikk vi resultater fra bestands -
vurderinger om jerv ved Rovdata. Atle Mysterud presenterte sin studie av økologiske
konsekvenser av sauebeiting i fjellet, og Miljødirektoratet holdt en presentasjon om
kongeørn, forvaltning og forskning. 

Det andre møtet ble avholdt 1.- 2. september i Trondheim, med ekskursjon til Rødsjø
beitelag på Fosen. Her besøkte vi Eivind Myklebust og fikk en presentasjon av konge-
ørnprosjektet på Fosen som NINA (Norsk institutt for naturforskning) gjennomfører.
Temaer som ble tatt opp på møtets andre dag var blant annet John Oddens presenta-
sjon av NINAs nye rapport om mekanismene bak gaupas predasjon på sau. Videre
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fikk vi presentert doktorgradsavhandlingen til Kristin Gangås ved Høgskolen i
 Hedmark, som omhandler holdninger til store rovdyr. 

Statistikk – organisert beitebruk
Foreløpige tall fra organisert beitebruk, per. 08.01.2015 viser at 1.446.349 søyer og
lam, 15.654 geiter og 68.724 storfe som gikk på utmarksbeite, hadde eiere som var
medlem i beitelag. I beitesesongen 2014 var det 748 registrerte beitelag. 

Offisiell statistikk over Organisert beitebruk (OBB) utarbeides årlig av Statens
 Landbruksforvaltning (SLF). Tabellen på neste side viser fylkes- og landsoversikt for
2014. Statistikken for OBB på beitelagsnivå finner du på SLFs hjemmesider:
www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/utmarksbeite#organisert-
beitebruk

I tillegg bearbeider Norsk institutt for skog og landskap hvert år beitestatistikken 
og produserer blant annet kart og annen statistikk basert på tallene beitelagene
 rapporterer inn. Dette blir etter hvert publisert på følgende nettadresser: 
www.skogoglandskap.no/kart/beitestatistikk, 
www.skogoglandskap.no/kart/beitebrukskart_og_statistikk

FKT-prosjektet
Året som er tilbakelagt er det siste 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 informasjon om forebyggende tiltak, bestands-
overvåking, rutiner ved skadesituasjoner, samt bidratt til å skape dialogarenaer både
på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Beiteseminar og dialogmøter
Arrangementet som samlet flest beitebrukere, representanter fra kommuner,
 forvaltning og andre aktører i rovviltspørsmål, var Beiteseminaret med mat -
produksjon og rovviltfokus som ble avholdt i november. Dette var et samarbeid
mellom FKT-prosjektet og de tre eierorganisasjonene. Seminaret, som gikk over to
dager på Gardermoen, samlet hele 90 personer.
Prosjektet har også arrangert og deltatt på en rekke møter rundt om i de ulike fylkene.
Det har vært informasjons- og dialogmøter i Hedmark, Oppland, Buskerud, Nord-
land og Finnmark med stor spennvidde når det gjelder tema. Her kan nevnes alt fra
effektivisering av jervejakt i Finnmark, varslingsrutiner og kadaverdokumentasjon i
Nordland til organisering av beitebruk ved rovdyrangrep og  hvem som skal varsles.
Videre har møtene handlet om hvordan man kan søke om akutte FKT-midler, om
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 fellingstillatelser i Buskerud, informasjon om endringer i erstatningsordningen og om
hvordan man lokalt kan bidra til å få sikrere bestandstall for rovviltet i Hedmark.

Veileder om forebyggende tiltak
FKT-prosjektet har brukt mye tid på å lage en veileder over ulike tiltak for å forebygge
rovviltskader på sau i Norge. Arbeidet har tatt tid. For å få oversikt over de ulike
 tiltakene og gode tips og råd, har prosjektet hatt kontakt med beitebrukere og -lag i
rovviltbelastede områder. Videre har vi deltatt på kadaverhundkurs, snakket med
radiobjellelagene rundt om i landet og hatt nær dialog med Norsk Viltskadesenter –
Bioforsk Nord, som har jobbet mye med ulike tapsforebyggende tiltak. Alt for å lage et
så bra sluttprodukt som mulig. Veilederen blir trykket og publisert i de første
 månedene av 2015.

Temakvelder om ulv og ulvejakt
I samarbeid med NJFF, Jakt og Fiske -
senteret og SNO har FKT-prosjektet
holdt fire temakvelder om ulv og
 ulvejakt i november. Disse har blitt
 veldig godt mottatt og totalt har over
215 personer deltatt. Disse kveldene har
blitt arrangert i Buskerud, Vestfold,  
Aust-Agder og Vest-Agder. Kveldene har
samlet en god miks av sauebønder, jegere
og andre interesserte. I tillegg til mye
nyttig informasjon om ulv og ulvejakt,
har temaer som forvaltning, bestands-
overvåking, tapsutvikling og biologi blitt
grundig gjennomgått. Det har vært en
veldig god stemning på disse kveldene,
med mange spørsmål og interessante
diskusjoner. Vi som har stått ansvarlige
for kveldene, tror at den viktigste
 grunnen til dette nettopp er at vi har
 arrangert kveldene i fellesskap.

Fagtur til Frankrike
I slutten av oktober arrangerte prosjektet en fagtur til Frankrike. Deltakerne, som
 besto av ansatte og tillitsvalgte i våre tre organisasjoner, fløy til Nice og besøkte to
 fylker sør-øst i Frankrike, dvs. i den sør-vestlige delen av Alpene. Vi møtte
 representanter for både landbruks- og miljøforvaltning, saueeiere, gjetere, tillitsvalgte
i bondeorganisasjonene, forskere og fagpersoner på forebyggende tiltak fra både Italia,
Sveits og Frankrike. Turen var svært lærerik og ga oss et godt innblikk i situasjonen
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både i Frankrike og flere av nabolandene. Konflikter mellom beitedyr og rovvilt er
slett ikke noe særnorsk fenomen.

Informasjon
NSGs medlemsblad og nettsider har blitt brukt for å spre relevant og aktuell
 informasjon om rovvilt og beitebruk som prosjektet har utarbeidet. Blant temaene i
disse artiklene er bestandsregistrering, forebyggende tiltak, tips, råd og frister for 
FKT-søknader, erstatningssøknader, rovdyrbelastning og psykisk helse etc. 
Prosjektet har nå gått i treårsperioden man hadde fått finansiering til. Styrings -
gruppas vurdering er at prosjektet har hatt en positiv effekt på å dempe konflikt -
nivået. Dette var også bakgrunnen for at man i 2014 søkte om en forlengelse av
 prosjektet med tre nye år. Mot slutten av året ble det klart at organisasjonene får støtte
til en videreføring. Øivind Løken, som har vært prosjektleder i prosjektets første tre
år, flytter til hjemlige trakter i Hedmark og blir dermed ikke med i fortsettelsen. 
I  desember ble Per Fossheim ansatt som prosjektleder for en ny treårsperiode i 
FKT-prosjektet.

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. Spesielt gjelder dette saker knyttet til beite- og utmarksrettigheter.
Tilbakemeldingen fra advokatene har også vært bra.
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NSG har nå avtaler om juridiske tjenester for medlemmene 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 problemstillinger gjennom artikler i medlems-
bladet. 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 kommunika-
sjons- 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 Landbruks -
samvirke. Sikringsradioens styre har i 2014 hatt 5 møter. NSGs aksjepost i
 Sikringsradioen A/S er på 20 %. 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 2014, med et
stort engasjement på oppgraderinger og nyetableringer. Ikke minst i forbindelse med
ekstremvær og skogbranner de senere årene, har det vist seg at slike private nett kan
være et svært nyttig hjelpemiddel når telefonsystemene er ute av drift. Sikringsradioen
blir også sett på som et nyttig supplement av de ulike nødetatene i landet.

Sikringsradioen har egen hjemmeside: www.sikringsradioen.no. 

7. Avl og semin på sau

AVLSRÅDET FOR SAU
Avlsrådet for sau hadde todagersmøte både i januar og juni 2014, samt et e-postmøte i
oktober 2014. Det er protokollført 30 saker, der 2 viktige saker er nevnt nedenfor.

Farskapstesting av seminværer
Seminværkandidater skal farskapstestes i felt for å redusere risikoen for å få inn nye
seminværer med feil farskap. Kandidater, der det er oppstått tvil om farskapet, vil bli
avvist. Det vil ikke være mulig å få testet alle kandidater, da vi vil mangle biologisk
materiale fra oppgitte fedre hvis de ikke har vært i semin. 

Ny modell for lammetall
Delindeksen for lammetall har vært basert på de tre egenskapene «lammetall som
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 ettåring», «lammetall som toåring» og «lammetall som treåring». Siden det er nær
sammenheng mellom disse egenskapene, er det utarbeidet en såkalt gjentaksmodell,
der vi anser lammetallet ved ulik alder som gjentatte målinger av samme egenskap. 
Nå teller alle lamminger fra søya er ett til hun er seks år.

KÅRING OG GRANSKING AV VÆRER
Kåring
I 2014 fikk alle raser et rasespesifikt kåringsreglement, slik at begrepet «kåringstype»
kunne avvikles. Det ble i 2014 stilt 9.806 værlam til kåring, og av disse ble 82 % kåra
på ordinært vis, 4 % ble kåra på dispensasjon og 14 % ble vraka. Tilsvarende tall i
2013 var 9.761 stilte; 80 % kåra ordinært, 6 % kåra på dispensasjon og 14 % vraka.
NKS er den vanligst bedømte rasen med drøyt 7.000 dyr og 13 % vraka. Spæl følger
på andreplass med over 900 stilte og 21 % vraka. 

Bedømte værer ved kåring fordelt på rase

Rase Bedømte Kåra Disp. Vraka
Antall % % % %

NKS 7 032 100 85 2 13
Spæl (kvit) 938 100 73 6 21
Farga spæl 381 100 87 4 9
Pelssau 278 100 51 28 20
Gmlnorsk spæl 247 100 76 0 23
Sjeviot 207 100 87 8 5
Nor-X 122 100 68 14 18
Blæset 121 100 76 9 15
Suffolk 101 100 71 11 18
Texel 81 100 53 36 11
Grå trønder 81 100 58 10 32
Rygja 78 100 74 21 5
Svartfjes 44 100 86 11 2
Fuglestadbroget 35 100 69 6 26
Charollais 20 100 65 20 15
Gmlnorsk sau 18 100 78 0 22
Dala 14 100 43 50 7
Steigar 5 100 60 0 40
Oxforddown 2 100 50 0 50
Dorset 1 100 100 0 0
Landet 9 806 100 82 4 14

38



Avkomsgransking
Det ble høsten 2014 utregnet offisielle indekser på 2.179 prøveværer, fordelt på 1.802
NKS, 264 spæl, 49 sjeviot, 38 pelssau og 26 kjøttsau.

Væreringene fikk utbetalt granskingstilskudd for værer som:
• hadde tilstrekkelig antall avkom med slaktevekter
• hadde O-indeks ved innsett 2013 som var tilstrekkelig høy
• ikke hadde far på negativlista over seminværer
• ikke overskred kvoten for sønner per seminfar i ringen/avdelingen

Det ble utbetalt kr 1.400,- per prøvevær som grunntilskudd og et indekstillegg på 
kr 30,- per indekspoeng over 100. Dette ga kr 2.165,- i gjennomsnittsbetaling per vær
som ble godkjent for tilskudd.

Granskingstilskudd til væreringene for NKS, spæl (kvit) og sjeviot 2010-2014
Granskingstilskudd 2010 2011 2012 2013 2014 1)

Antall værer
- med offisiell indeks 2 257 2 174 2 114 2 201 2 115
- godkjent for tilskudd 1 915 1 943 1 830 1 831 1 828

Satser
- Grunnpris 1 350 1 300 1 600 1 400 1 400
- Indekstillegg 30 30 30 30 30

Tilskudd
- Per vær med indeks 1 755 1 866 2 003 1 804 1 871
- Per godkjent vær 2 068 2 088 2 314 2 169 2 165
- Totalt 3 961 140 4 056 470 4 233 900 3 972 110 3 957 110

1) Tilskuddet per vær 2014 er ikke endelig, da antall godkjente værer ikke er endelig.

Avlsstatuett 2014
Avlstatuetten for beste vær 2014 tildeles
Jan Aarskog, Brumunddal, medlem i
ring 30 Hedmark, avdeling Ringsaker,
for NKS-væren 201113933 Filops.

Utmerkelsen for beste vær innen rasen
spælsau 2014 tildeles Magne Heggset,
Surnadal, medlem i ring 189 
Surnadal spælværring, for væren
201164246 Håkon.

Utmerkelsen for beste vær innen rasen
sjeviot 2014 tildeles Gunnar og
Iren Marthe Krokås, Kleppestø, medlem i ring 141 Bergensområdet sjeviot, for væren
201151789 Pele.
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AVLSMESSIG FRAMGANG
Når vi regner avlsverdier (indekser) på dyra, får vi også beregnet den avlsmessige
framgangen fra årgang til årgang. Disse resultatene bruker vi til å vurdere om
 avlsarbeidet har den effekten det bør ha, og om endringene i vektlegging mellom
egenskapene får den forventede effekten.

Årlig avlsmessig framgang per rase, siste år og gjennomsnittet av siste 3 år1)

Egenskap NKS Spæl Sjeviot
2013- 2011- 2013- 2011- 2013- 2011-
2014 2014 2014 2014 2014 2014

Slaktevekt, kg 0,208 0,189 0,153 0,117 0,061 0,076
Slakteklasse 0,030 0,029 0,062 0,056 0,012 0,031
Fettgruppe 2) -0,067 -0,060 -0,020 0,002 0,000 -0,026
Morsevne vår, kg 0,127 0,105 0,101 0,088 0,048 0,049
Morsevne slakt, kg 0,105 0,081 0,055 0,056 0,049 0,058
Lammetall, fødte 0,023 0,018 0,001 0,001 0,001 0,003
1) Beregningsgrunnlaget er alle fødte lam i værringene
2) Negative tall betyr framgang for fett, dvs. mindre fett

NKS har, som forventet, den største framgangen, da NKS er den desidert største
 populasjonen. For alle raser er samlet framgang av betydelig økonomisk verdi.

Bærekraftig avlsarbeid
Et av elementene i et bærekraftig avlsarbeid er å realisere god avlsframgang uten å 
øke innavlsgraden for mye. Innavlsøkningen bør ikke være mer enn 0,5-1,0 % per
 generasjon. Figuren på neste side viser innavlsøkningen fra årgang til årgang. Vi ser at 
vi klarer å holde innavlsøkningene innenfor det forsvarlige for NKS, spælsau og 
sjeviot. 

Pelssauen har en sterk innavlsøkning fra årgang 2013 til årgang 2014. Det er en
 utfordring å holde innavlsøkningen under kontroll i en liten populasjon som i stor
grad rekrutterer værer etter semin, og der antall seminværer er nede på 2–4 nye 
per år.

FORSKNING OG UTVIKLING
Sommeren 2014 gikk det mye tid til tilpasning til ny struktur på data fra Saue -
kontrollen, samt testing og feilretting. Dermed ble det mindre tid til andre 
oppgaver.

Prosjekt nye egenskaper i saueavlen (2014-2016)
Vi har startet opp et treårig prosjekt med NSG, Norges Miljø- og Biovitenskapelige
Universitet og Animalia som prosjektdeltakere og med delfinansiering fra Norges
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Forskningsråd. I samarbeid med forskere fra Skottland, er det valgt ut flere nye
 egenskaper rundt lamming som potensielt kan bli inkludert i avlsarbeidet. Det er
gjennomført et feltforsøk med mer enn 2000 NKS-søyer og deres lam. Vi arbeider nå
med å analysere dataene som er samlet inn, for å finne ut om egenskapene egner seg
til å gå videre med i det nasjonale avlsarbeidet for sau.

Ulldata fra slakteri
Sauekontrollen fikk høsten 2014 startet opp overføring av data for ullklasse og 
ullvekt for lam, men det foreligger bare registreringer for en del av lamma som ble
slaktet. På slutten av året fikk vi en oversikt over registreringene som har kommet 
inn, og i første kvartal 2015 vil vi finne ut om ulldata fra slakteriet kan inkluderes i
avlsarbeidet.

Pelsindeks for pelssauen
Dømmingen av pelsskinn ble lagt om for noen år siden, etter svensk modell. I 2014
ble det beregnet 6 delindekser for pelsegenskaper. To av disse delindeksene (lokkform
og lokkpoeng) inngikk i O-indeksen for pelssau med 5 % hver.
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SEMIN
Seminværene 2014
Vi hadde til sammen 65 værer på seminstasjonene i 2014.

Staur Særheim Sum
Rase Nye Totalt Nye Totalt Nye Totalt
Norsk kvit sau 18 23 5 10 23 33
Spælsau 8 8 0 0 8 8
Sjeviot 0 0 0 0 0 0
Norsk pelssau 4 4 0 0 4 4
NOR-X 1 1 0 0 1 1
Texel 0 0 1 1 1 1
Suffolk 0 0 0 0 0 0
Dala 0 0 1 1 1 1
Rygja 0 0 2 2 2 2
Steigar 1 1 0 0 1 1
Blæset sau 0 0 1 1 1 1
Fulgestabrokete sau 0 0 1 1 1 1
Grå trøndersau 1 1 0 0 1 1
Farga spælsau 2 2 1 1 3 3
Gmlnorsk spælsau 2 2 0 0 2 2
Gmlnorsk sau (Villsau) 2 2 0 0 2 2
Svartfjes 1 1 1 1 2 2
Charollais 0 0 0 0 0 0
Shropshire 0 0 2 2 2 2
Sum 40 45 15 20 55 65

Antall nye NKS-værer og spælværer er bare delvis bestemt av behovet i sædproduk -
sjonen. 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 (Pelssau, Dala, Rygja, Steigar, Blæset, Fuglestadbroket, Grå trønder, Gammel-
norsk spæl, Villsau) slik at vi kan gi et godt tilbud også her, selv om salget er lite.

Sædsalget
Vi solgte 34.793 sæddoser i 2014, en økning på 7,5 % fra året før. Salget av frossensæd
økte med 9 %, mens fersksædsalget ble redusert med 15 %. Fersksæden sto for 6 % av
totalsalget.

Solgte sæddoser i 2013 og 2014
Sædtype 2013 2014 Diff Endring
Frossensæd 29 929 92 % 32 723 94 % 2 794 9 %
Fersksæd 2 449 8 % 2 070 6 % -379 -15 %
SUM 32 378 100 % 34 793 100 % 2 415 7,5 %

42



Sædsalget 2014 fordelt på rase
Rase Sæddoser Andel
NKS 25 275 72,6 %
Spæl (kvit) 3 360 9,7 %
Farga spæl 995 2,9 %
Pelssau 915 2,6 %
Blæset sau 678 1,9 %
Gammelnorsk spælsau 569 1,6 %
NOR-X 441 1,3 %
Suffolk 440 1,3 %
Sjeviot 351 1,0 %
Svartfjes 337 1,0 %
Fuglestadbroket 230 0,7 %
Texel 216 0,6 %
Charollais 209 0,6 %
Rygja 182 0,5 %
Dala 177 0,5 %
Villsau (Gammelnorsk sau) 143 0,4 %
Steigar 120 0,3 %
Grå trøndersau 76 0,2 %
Shropshire 40 0,1 %
Oxforddown 27 0,1 %
Dorset 26 0,1 %

NKS stod for 73 % av salget og kvit spæl for 10 %. Resten er fordelt på 19 forskjellige
raser/typer.

Distribusjon
Vi sendte ut 1.044 frossensæddunker fra Staur, en økning på 7 % fra året før. Det gikk
209 fersksædpakker fra Særheim og 211 fersksædpakker fra Staur.

Tilslaget (ikke-omløp)
Når årsmeldingen går i trykken, er det for tidlig å si noe sikkert om årets resultat. 
Men det ser ut til at tilslaget med frossensæd skal havne på litt over 70 %. Fersksæd
ser ut til gi 5 %-poeng bedre resultat.

Eierinseminører
Vi gjennomførte 20 seminkurs med 235 deltakere i 2014.

KOSTNADER I AVL OG SEMIN
Avl og semin på sau er finansiert med tilskudd fra LMD og Omsetningsrådet,
 prosjektmidler fra Forskningsrådet, og egenandeler fra saueholderne. Egenandelene
kommer i hovedsak fra seminsalget, samt kåringsavgift innkrevd for noen av fylkene.
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Samlede kostnader med avl og semin på sau er 17.242.000 kroner. Tabellen nedenfor
viser hvordan kostnadene fordeler seg på de ulike avlstiltakene.

Avlstiltak Kostnad (kr)
Avlsrådet 114 218
Saueavl sentralt 5 444 568
Regionene 1 783 756
Tilskudd væreringene 3 989 320
Tilskudd raselagene 82 063
Semin på sau 5 827 865
SUM 17 241 790

8. Avl og semin på geit

Fagrådet for geit
Fagrådet for geit har hatt ett fysisk møte og to telefonmøter i 2014. Det ble behandlet
39 protokollførte saker.

Egenskapene i avlsmålet
Det er åtte egenskaper som inngår i avlsmålet. Vi beregner avlsverdier for hver enkelt
egenskap, og disse teller ulikt i den samlede avlsverdien. Tabellen nedenfor viser den
gjeldende vektleggingen mellom egenskapene, uttrykt som vekttall, som har blitt
brukt siden juni 2013. 

Egenskap Vektlegging
Melkemengde, kg/dag 20
Fett % 10
Protein % 10
Laktose % 10
Frie fettsyrer (log) -5
Celletall (log) -2
Jureksteriør, poeng 7
Utmelkingshastighet, poeng 5

Kåring 2014
Det ble stilt 442 bukkekje til kåring, med følgende resultat:
•  Kåra: 345 (78 %)
•  Kåra på disp: 47 (11 %)
•  Vraka: 50 (11 %)

De vanligste dispensasjonsårsakene var for lav avlsverdi (30 % av de 47 som ble kåret
på disp), tilvekst (28 %), mors jurpoeng (21 %) og ukjent kaseingenstatus (89 %). 
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De vanligste vrakingsårsakene var mors jurpoeng (30 % av de 50 som ble vraket) og
lav avlsverdi (18 %). 

Genotyping av bukker for kaseingenstatus
Også i 2014 har alle medlemmene i Geitkontrollen fått tilbud om å genotypeteste
bukker. 136 geiteprodusenter gentestet til sammen 934 bukkekje. Disse fordelte seg
med 64 % Ikke-null * Ikke-null, 34 % Ikke-null * Null, og 2 % Null * Null.

Av totalt 392 kåra bukkekje hadde 388 kjent kaseingenstatus, dvs. 99 % av alle kåra
bukker. Disse fordelte seg som følger:
•  Ikke-null * Ikke-null (5): 86 %
•  Ikke-null * Null (2): 14 %
•  Null * Null (0): 0 %

Andelen bukker med genstatus Ikke-null * Ikke-null har økt med 9 prosentpoeng fra
året før.

Indeksberegninger 2014
Det ble beregnet indekser 12 ganger i 2014. Indekser på bukker blir offentliggjort på
NSGs internettsider etter hver beregning. Indeksene på geiter og kje blir oppdatert på
besetningens egne NSG-nettsider og oppdatert i Geitkontrollen.

Avlsbesetninger og bukkeringer
Ved utgangen av 2014 er det 53 registrerte avlsbesetninger, der 8 besetninger deltar i
bukkering og 45 enkeltmedlemmer gransker bukker i egen besetning. Det var 3 nye
besetninger som meldte seg som avlsbesetning i 2014.

Avlsmessig framgang
Figuren på neste side viser hvordan samlet avlsverdi stiger fra årgang til årgang for 
geiter født i årgangene 2004 til 2014. Vi ser at vi nå har god avlsmessig framgang, 
ca. 2   indekspoeng i året i samlet avlsverdi i avlsbesetningene.

Det er to tiltak som er svært viktige for framgangen vi nå har i avlsbesetningene:
• Utstrakt bruk av semin i avlsarbeidet i avlsbesetningene.
• Genotyping for kaseingenvariant av bukkekje som skal bli nye avlsbukker, 

kombinert med sterk seleksjon mot null-variantene.

Det ser ut til at forskjellen i avlsnivå mellom avlsbesetningene og bruksbesetningene
stadig øker. Dette kan skyldes to forhold:
• Det tar en tid før framgangen i avlsbesetningen blir spredd ut til bruksbesetning-

ene gjennom salg av bukker og bruk av semin. Jo større framgang avlsbesetningene
har per år, jo større vil det avlsmessige etterslepet til bruksbesetningene nødvendig-
vis måtte bli.
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• En del bruksbesetningen registrerer ikke hvem som er far til de påsatte kjea. Hvis far
er ukjent, vil avlsverdien på kjeet ikke bli korrekt. Hvis bruksbesetningen kjøper gode
bukker fra avlsbesetningene, vil avlsnivået i bruksbesetningen bli vurdert for lavt.

Tilskudd til bukkeringene og avlsbesetningene
Tilskudd utbetales på grunnlag av antall avkomsgranska bukker som er i live når de
får sin første offisielle indeks. I tillegg til grunnprisen, ble det utbetalt et dattergruppe-
tillegg og et indekspoengtillegg. Satsene går fram av tabellen nedenfor. 

Element i tilskuddet Satser i 2014
Grunnpris Kr 2 000,- (min. 5 døtre / min. 8 i ring)
Dattergruppetillegg pr. datter Kr 50,- (6-10 døtre / 9-13 døtre i ring)
Indekstillegg pr. poeng over 105 Kr 50,- 

I 2014 ble det utbetalt tilskudd til bukker som var kåra i 2011. To av avlsbesetningene
overholdt ikke seminkravet, og fikk utbetalt 50 % av tilskuddet de kunne fått ut fra
granska bukker. Det ble til sammen utbetalt kr 129.175,- i granskingstilskudd fordelt
på 43 bukker. Dette tilsvarer kr 3.004,- i gjennomsnitt pr. bukk. 

Avlsstatuetten for beste bukk i 2014
Styret i NSG vedtok å tildele avlsstatuetten for beste bukk i 2014 til Turid Horpedal og
Svein Jarle Selseng fra Sogndal i Sogn og Fjordane for bukken 2011431 SOGNINGEN.
Bukken hadde en avlsindeks på 152 og ble granska i Turid Horpedal og Svein Jarle
Selsengs egen besetning.
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Geiteflokk i Fåvang. Foto: Anne-Cath. Grimstad

Seminbukkene
Det ble tatt inn til sammen 6 avkomsgranska bukker til semin på Hjermstad semin-
stasjon i 2014: 
• 2 bukker av Norsk melkegeit
• 2 bukker av ¾ Norsk melkegeit - ¼ Alpin
• 2 bukker av ½ Norsk melkegeit - ½ Alpin.

Alle bukkene som ble tatt inn til semin kom fra sanerte besetninger, og alle hadde
genstatus Ikke-null * Ikke-null.

Innsatte avkomsgranska bukker 2014
Kåringsnr. Navn Far Avlsverdi Solgte doser
2011183 RUGGIS 2008596 MARCELL 130 91
2011456 KNERTEN 2010562 TULLBALL 127 197
2012130 BRAKAR 2006910 BABAKAR B574 132 186
2012151 KONG HALVARD 2008580 BALDER 139 223
2012188 BOZON 2006912 BOZO B537 128 60
2012247 BLAKKEN 2009153 TORE 137 133

Det ble ikke tatt inn noen bukker fra andre raser til Hjermstad i 2014. 



Sædsalget
Det var 106 geiteholdere som kjøpte sæd i 2014, en fin økning fra 91 i 2013. Totalt salg
ble 2.342 doser, en økning på 8 % fra året før. Sædsalget fordelt på rase for de 4 siste
årene går fram av tabellen nedenfor.

Rase 2011 2012 2013 2014
Norsk melkegeit 1 810 1 440 1 509 1 429
Norsk * Fransk 315 497 277 470
Fransk alpin 192 110 184 184
Sum melkegeit 2 317 2 047 1 970 2 083
Kasjmirgeit 7 10 15 15
Mohairgeit 12 12 11 35
Boergeit 30 75 177 194
Kystgeit 0 0 0 15
Sum ammegeit 49 87 203 259
Sum alle 2 366 2 144 2 173 2 342

Tilslaget i semin
I 2014 fikk vi rapportert inn resultatet fra 711 inseminasjoner. I 2014 er ikkeomløps-
prosenten (tilslaget) 61,3 %.

Inseminasjoner 2014
12 timer 2 strå 
mellom samtidig Totalt

1. og 2. strå
Antall inseminasjoner 318 393 711
Antall ikkeomløp 210 226 436
Ikkeomløpsprosenten 66,0 % 57,5 % 61,3 %

Vi bruker 2 strå per inseminasjon per geit. Geiteholderen kan velge å legge inn to strå
samtidig, eller han kan legge inn stråene med 12 timers mellomrom mellom det første
og det andre. Inseminasjoner, hvor inseminering med den andre strået foregår 12
 timer etter den første, gir 8,5 prosentpoeng bedre ikkeomløpsresultat sammenlignet
med  resultater fra insemineringer med to strå brukt på en gang.

Eierinseminører
Vi gjennomførte ett insemineringskurs på geit i forbindelse med årets geitedager på
Skei i Jølster. Kurset var et tilbud til nye kursdeltakere/inseminører, men tidligere
 utdannede inseminører kunne også delta for repetisjon. Det er nå 377 geiteholdere
som har tillatelse til å inseminere selv.
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Kostnader i avl og semin 2014
Fagområdet avl og semin på geit finansieres ved tilskudd fra LMD, Omsetningsrådet
og egenandeler fra produsentene som bruker semin og/eller gentester bukker. Samle-
de kostnader med avl og semin på geit var 3.740.000 kr i 2014. Tabellen nedenfor viser
hvordan kostnadene fordeler seg på de ulike avlstiltakene.

Avlstiltak Kostnad (kr)
Fagrådet 51 620
Geitavl sentralt 1 684 533
Kåring 100 318
Tilskudd avlsbesetningene 171 164
Tilskudd raselagene 9 500
Felttiltak/kaseingentest 346 567
Semin geit 1 375 956
Sum 3 739 658

9. Dyrevelferd
Avslutning av prosjekt Friske føtter
Etter seks års intensivt arbeid for å bekjempe utbruddet av ondartet fotråte hos sau i
Norge, kunne prosjekt Friske føtter og det tilhørende forskningsprosjektet, sammen
med Rogaland Sau og Geit, invitere til avslutningsseminar på NMBU Sandnes
 (tidligere Veterinærhøgskolen) 20. oktober 2014.
Rundt 70 representanter fra prosjektet, faglige samarbeidspartnere, veterinærer og
 involverte bønder møttes for å oppsummere og avslutte denne kjempedugnaden i
norsk sauenæring. Det er ikke hver dag man opplever å få avslutte prosjekter i land-
bruket, og kunne konkludere med at målet er så godt som nådd. Gjennom et
 omfattende bekjempelsesprogram i samarbeid med Animalia, Veterinærinstituttet,
Mattilsynet, kjøttbransjen, NSG og faglaga i landbruket, har man nå fått kontroll over
den hissige varianten av bakterien Dichelobacter nodosus. 
Fra 1. januar 2015 overtar Mattilsynet ansvar og oppgaver knyttet til overvåking og
eventuell håndtering av ondartet fotråte i Norge. 

10. Gjeterhund
Gjeterhundrådet
Gjeterhundrådet har i 2014 hatt ett fysisk møte og seks telefonmøter. Rådet har også
vært til stede på NM, og hatt møte med Norsk Kennel Klub. 
Gjeterhundrådet består nå av representanter fra fire regioner, pluss leder; Arne
 Johannes Loftsgarden (leder), Audun Seilen (nestleder, vest), Arne Christoffer Sand
(Øst), Odd Bjarne Bjørdal (Midt) og Knut Nymo (Nord). Cathinka Kjelstrup har vært
rådets sekretær gjennom året. 
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Sentrale saker i gjeterhundarbeidet i 2014 har vært:
• Høring angående utenlandsk statsborgeskap
• Regler for gjeterhundprøver 
• Rasespesifikk avlsstrategi
• Samarbeid med NKK
• Nytt dommerutvalg
• Dreiebok for gjeterhundprøver
• 2 klagesaker
• Innmelding av gjeterhundprøver
• Prosjekt om kadaverhund
• NM 2014
• Ny gjeterhundpris «Gjeter’n»

Gjeterhundrådet har i 2014 fått på plass et regelverk som er ryddet og organisert. 
Med hjelp fra avlsrådet har gjeterhundrådet godkjent en avlsstrategi for Border Collie
og jobbet tett mot NKK for oppfølging av rasen. 
Under årets samarbeidsmøte med NKK var følgende representert fra NSG  til stede:
gjeterhundrådets leder Arne Johannes Loftsgarden, rådgiver gjeterhund Cathinka
Kjelstrup, generalsekretær Lars Erik Wallin og styreleder i NSG Tone Våg. 

For å ta seg av spesielle saker har Gjeterhundrådet flere underutvalg:
• Prøvenemnda har hovedansvar for Norgesserien og alt som hører inn under gjeter-

hundprøver. I 2014 har nemnda hatt ett arbeidsmøte og tre telefonmøter.
 Etableringen av Regler for Gjeterhundprøver utgjorde en stor del av arbeids -
oppgavene i 2014. Arbeidet omfattet blant annet også nye prøveregler for Norsk
Nursery. 
Prøvenemnda har i tillegg evaluert prøvesesongen 2014, med tanke på en bedring
av neste års sesong. 

• Avlsrådet har ansvaret for rasene og utviklingen av blant annet Rasespesifikk
 avlsstrategi (RAS) for Border Collie, og fullføringen av denne har krevd det meste
av tiden i 2014. Avlsrådet besvarer også andre avlsrelevante spørsmål som kommer
inn til  Gjeterhundrådet. 

• Dommerutvalget har ansvaret for dommere og organisering av samlinger for
 dommerne i landet. Utvalget ble etablert første halvår i 2014, og har hatt tre
 telefonmøter, samt et fysisk møte under NM i bruk av gjeterhund 2014. Her ble 
det også arrangerte et åpent møte for dommere. I desember ble mal for opplæring
 ferdig, og det ble planlagt en samling i 2015. 

Gjeterhundkurs og  -prøver
Kurs, både for den vanlige sauebonde og andre målgrupper, er det fylkesnemndene/-
laga og lokallaga som arrangerer. Det er i enkelte områder stor aktivitet, til glede for
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de som ønsker å gjøre mest mulig ut av hunden sin. Det samme kan sies om gjeter-
hundprøver. Aktiviteten varierer rundt om i landet.

Aktiviteten i fylkeslaga i 2014
Buskerud, Sogn og Fjordane og Finnmark har ingen, eller har ikke rapportert aktivitet
for 2014.
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NM i Ørsta
Norgesmesterskapet i bruk av gjeterhund 2014 ble arrangert i Ørsta, Møre og
 Romsdal 10.-12. oktober. Her var det spenning helt til slutten, og Jo Agnar Hansen
gikk til slutt av med seieren med hunden Sisko. Dette er den andre NM-seieren til Jo
Agnar Hansen, som representerer Hedmark. Han ble fulgt av Jan Briskeby med
 hunden Arja på andreplass og Jaran Knive med Maico på tredjeplass. 
Norturas pokal til «Oppdretter av beste norskfødte hund» ble tildelt Gudmund
 Hansen for hunden Sisko. Buskerud Sau og Geits pokal for «Beste unghund», gikk til
Llangwm Kess og Rune Landås. Beste fylkeslag i kvalifiseringsrundene ble Vest-Agder. 

Norgesserien
Norgesserien 2014 ble arrangert på samme måte som i 2013. Serien går over tre 
 parallelle kvalifiserende helger, og de 35 beste ekvipasjene sammenlagt er kvalifisert 
til finalen. 
Prøvene ble fordelt rundt om i landet. Fordelingen av prøvesteder ble først bestemt av
prøvenemnda, men ble senere overprøvd av gjeterhundrådet på grunn av klage. Det
ble dermed innført et fjerde prøvested under den andre kvalifiseringshelga. Alt i alt
virket det som deltagere fikk plass på de prøvene som lå i nærområdet, riktignok med
noe lav deltagelse på prøvene i andre kvalifiseringshelg. Det nye påmeldingssystemet
går på sitt andre år. Det fungerer godt, med påmelding håndtert sentralt hos NSG og
direkte betaling for hver deltager. 
I år gikk finalen i Skotselv i Buskerud, og ble arrangert av Buskerud Gjeterhund-
nemnd. Dommer i finalen var Serge van der Zweep. Det var en utfordrende prøve,
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NORGESMESTERSKAPET: De beste under premieutdelingen i Ørsta: Fra venstre nr. 2 Jan
 Briskeby, norgesmesteren Jo Agnar Hansen, nr. 3 Torbjørn Jaran Knive og nr. 4 Rune Landås.
Foto: Cathinka Kjeldstrup

som gikk på norsk kvit sau den første dagen og på villsau den andre dagen. Under
 finalehelga får alle deltakerne doble poeng, så det var mulig for alle kvalifiserte å
 komme seg godt oppover på lista med en god prøve i finalen.
Vinner av norgesserien 2014 ble Jo Agnar Hansen med Tika. Samme fører tok også
andreplassen med hunden Sisko, mens Torbjørn Jaran Knive ble nummer tre med
Akersborg Maico. 

World Trial 2014 (VM i bruk av gjeterhund)
Norge stilte med 15 ekvipasjer under verdensmesterskapet i bruk av gjeterhund i Tain
i Scotland. Våre utøvere presterte meget bra, og fire ekvipasjer kvalifiserte seg videre
til semifinalen, nemlig Torbjørn Jaran Knive/Bea, Jo Agnar Hansen/Sisko, Karin
Mattsson/Trim og Alexander Strøm/Glen. 
De norske førerne gjorte her en formidabel innsats under vanskelige forhold, og
 Torbjørn Jaran Knive/Bea og Jo Agnar Hansen/Sisko kom seg videre til finalen. Det
var en krevende finale, hvor hundene måtte hente sau på mellom 700 og 800 meters
avstand. I tillegg ble det et voldsomt uvær på slutten av konkurransen, da de norske
ekvipasjene gikk, men etter forholdene kom begge seg godt gjennom.  Torbjørn Jaran
Knive/Bea tok en fin 4. plass, og Jo Agnar Hansen/Sisko ble nummer 7. Norge tok
også sølv under lagkonkurransen i VM.



Continental Sheepdog 
Championship (CSC)
Europamesterskapet 2014 ble arrangert i
Danmark, der Norge hadde 8 ekvipasjer
med. Konkurransen gikk på en svært
vanskelig bane med høyt gress og
 vanskelige sauer. To av de norske
 ekvipasjene gikk likevel videre til finalen,
der Jo Agnar Hansen /Tika tok sølv 
og Alexander Strøm/Glen endte på en
8.plass. 
I Young Handler-klassen stilte Norge
med Karianne Buer og Step, som tok en
flott 3.plass. 

Norsk Nursery
Det norske mesterskapet for unghunder
ble i 2014 arrangert for andre gang, og dette året gikk det i Lier i Buskerud. Norsk
Nursery er en prøve for unge hunder under 3 år, og går i klasse 3. De beste ung -
hundene i Norge holder et høyt nivå og flere av dem har allerede deltatt i norges -
serien. Vinneren kåres etter sammenlagtresultater fra to prøver. I år gikk seieren til
Torbjørn Jaran Knive med hunden Fibula. Knive fikk også vandrepremien for
 oppdretter av beste norskfødte unghund. Arne Christoffer Sand tok de neste plassene
med Caddy og Akersborg Zero.
De beste ekvipasjene fra Norsk Nursery gikk videre til Nordisk Nursery. Også her vant
Torbjørn Jaran Knive med Fibula. 

11. Ull, saueklipping og ullhåndtering
Arbeidet med fagområdet ull er delt i NSG. I tillegg til arbeidet i Ull- og klipperådet,
inngår ull i avlsarbeidet. NSG har også samarbeidsavtaler med Norilia og Fatland ull
om innsamlingsgodtgjørelse til lokallag.

Ull- og klipperådet
Ull- og klipperådet er et rådgivende organ for styret i Norsk Sau og Geit, som skal
 legge til rette for at kurs om ull, saueklipping og ullhåndtering tilbys i hele landet. 
Det gjøres både gjennom opplæring av et fast korps med dyktige og engasjerte klippe -
instruktører, og ved tildeling av tilskudd til kursvirksomhet. I 2012 mistet NSG
 støtten fra Statens Landbruksforvaltning om tilskudd til klippekurs og NM. NSG
 jobber fortsatt politisk med å få tilbake den offentlige støtten.
Rådet skal også arbeide for at Norge har et eget miljø for saueklippere og ull -
håndterere, gjennom blant annet å sørge for at det arrangeres NM hvert år. Ull- og
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REKRUTT: Karianne Buer og Step tok en 
flott tredjeplass i klassen for Young Handlers
under europamesterskapet i Danmark. 
Foto: Karin Mattsson



klipperådet har tre medlemmer: en fra NSG, en fra Norske Saueklipperes Forening og
en fra Fagtjenesten for Ull, Animalia. 

Møter
I løpet av det siste året har det vært avholdt et styremøte og et telefonmøte. Saker som
har vært oppe er budsjett, handlingsplan, revisjon av klippepermen og tildeling av
NM-arrangementet i 2015.

Klippekurs
I 2014 ble det arrangert 14 klippekurs med til sammen 107 deltagere. Det er en opp-
gang fra fjoråret, da det ble arrangert 13 kurs med 100 deltagere. De fleste kursene var
nybegynner (A) eller kombinasjonskurs for både nybegynnere og viderekomne (B). I
tillegg ble det arrangert et proffkurs (C). 5 kurs ble avlyst på grunn av for få deltakere.
Kursarrangører har vært lokallag av NSG og fylkeslag av NSG. Evalueringsskjemaene
viser at kursene er etterspurt og at deltakerne er fornøyde. 

Fylke Kurssted Nivå Instruktør Arrangør Delt.

Akershus NMBU, Ås A Caroline Nicol Søndre Akershus 7

Hordaland Rykkje A/B Sven Reiersen Kvam 7

Hordaland Fusa A/B Rolf Gravdal/Helge Andre Gjøn Fusa 8

Nordland Levang B Tor Arne Olsen Leirfjord 5

Nordland Skjelviksjøen A/B Tor Arne Olsen Bindal 4

Nord – Trøndelag Namdalseid A/B Rolf Gravdal Namdalseid og Osen SG 6

Oppland Fåvang B Per Nyhus/Sindre Myhrsveen Sør – Fron, Ringebu og Fåvang 8

Rogaland Forus A Neil D. Perry/Omar Lima Sandnes 10

Rogaland Forus C Neil D. Perry/Omar Lima Sandnes 13

Sør - Trøndelag Berkåk A/B Randi Lund/ Tor Arne Olsen Rennebu 9

Sør - Trøndelag Øya VGS A/B Caroline Nicol Flå og Klæbu 7

Telemark Fyresdal A/B Sven Reiersen/Gunnar Haugo Telemark 8

Østfold TombVGS A Caroline Nicol Østfold 7

Østfold TombVGS A Caroline Nicol Østfold 8

9 fylker 14 kurs 107 deltakere

Klippeinstruktørkurs
Det har de siste årene vært ønske om å arrangere et kurs for å utdanne nye  
klippe instruktører. Høsten 2014 ble det derfor arrangert ett 24 timers klippe -
instruktørkurs på Dal i Akershus, der kursinstruktører var Sven Reiersen og Doug J.
Lambie. 6 del takere stilte opp og ble godkjente som nye instruktører i NSG’s klippe -
instruktørkorps.

NM i saueklipping og ullhåndtering
NM 2014 ble arrangert i Sirdal. Sirdal Sau og Geit i samarbeid med Vest- Agder Sau
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FOR FJERDE GANG: Børge Høyland fra Helleland i Rogaland vant sitt fjerde norgesmesterskap i
saueklipping da Sirdal Sau og Geit arrangerte NM i saueklipping og ullhåndtering i oktober 2014.
Foto: Anne-Cath. Grimstad.



og Geit stod som arrangører. NM var
lagt til den årlige Hyttemesså i bygda.
Det ble et flott arrangement med noen
færre deltakere enn året før. Totalt stilte
det opp 42 del takere (51 i 2013), som
 inkluderte både klippere og ull -
håndterere.
Børge Høyland vant NM-klassen for
saueklippere og tok sitt fjerde norges-
mesterskap foran Neil Perry. Junior -
klassen ble vunnet av Lars Sønstevold-
haugen, mellomklassen av Magnus
Heian og seniorklassen av Kristian 
Bårdseth. I åpen internasjonal klasse
vant Åsmund Kringeland.
I ullhåndteringskonkurransen vant
 Gerhard Håkull foran Emily Perry.

12. Genressurser
Samarbeid mellom NSG 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
ble det inngått samarbeidsavtaler med 12 raselag. Lag med samarbeidsavtale får 
kr 100,- per medlem som også er medlem i NSG. Per 31.12.2014 hadde alle de 12
 lagene rapportert medlemsoversikt, og på grunnlag av dette ble det beregnet tilskudd
til  lagene på til sammen kr 84.600,-. 
Samarbeidet med raselagene er svært viktig og blir prioritert av NSG. 

Følgende småraselag har nå samarbeidsavtale med NSG:
• Landslaget for gammel norsk sau
• Norsk Pelssaulag
• Landslaget for gammelnorsk spælsau
• Fuglestadbrogete og Blæselaget
• Norsk suffolklag
• Svartfjeslaget
• Raselaget for Grå Trøndersau
• Norsk Villsaulag BA 
• Interesselaget for farga spælsau
• NorBoer - avlslag for Boergeit
• Norsk Kashmirlag
• Norsk Mohairlag
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KONKURRENTER: Jonathan Gerhard Haakull og
Emily Perry, begge fra Rogaland, sørget for en
 spennende duell under finalen i ullhåndtering.
Emily ble ferdig med sin øvelse et par sekunder før
konkurrenten, men Haakull trakk likevel det leng-
ste strået etter at dommerne hadde studert kurvene
med sortert ull. Foto: Anne-Cath. Grimstad.



Forutsetninger for å tegne samarbeidsavtale er: 
1. Rasen er godkjent av NSG.
2. Laget har minst 5 medlemmer og minst 100 aktive stambokførte hunndyr i rasen.
3. Minst 80 % av medlemmene i laget er medlem i NSG. Dette er ikke medregnet 

støttemedlemmer som ikke har sau/geit.

NSGs bidrag til raselag med samarbeidsavtale:
• Faglig og praktisk støtte til lagets arbeid innenfor NSGs arbeids- og oppgavefelt.
• Beitespørsmål.
• Sauekontrollen.
• Paringsveiledning / innavlskontroll.
• Kåringsregler.
• Informasjonstilgang til internettsider og i bladet Sau og Geit.
• Invitasjon til faglige samlinger til selvkost. 
• Semin (NSG tar den økonomiske risikoen).
• En vær/bukk på stasjon annethvert år (forutsetter salg av 200 doser).
• Hjelp i forbindelse med import av sæd.
• Økonomisk støtte til lagets arbeid.
• Avtale må være inngått før 1. oktober for å få støtte det året avtalen trer i kraft.
• NSG vedtar årlig totalt støttebeløp. Utbetaling skjer rundt årsskiftet hvert år.

Det har vist seg at de fleste lagene har vanskeligheter med å oppnå kravet om 80 %
felles medlemmer. Økonomisk tilskudd til lagene ble satt til kr 100,- per medlem som
også er personlig medlem  (hoved-, husstands- eller støttemedlem) i NSG. I 2014
 hadde de 12 lagene som rapporterte status til sammen 1.597 medlemmer, hvorav 846
(53 %) var medlem i NSG. Det bør absolutt være potensial for en økning av andelen
fellesmedlemmer.

Genressursutvalget for husdyr
Genressursutvalget for husdyr, oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, er et
rådgivende organ for Norsk genressurssenter i forhold til gjennomføring av Nasjonalt
program for bevaring og bærekraftig forvaltning av husdyrgenetiske ressurser.
Utvalget ble første gang opprettet i 1986, i regi av stiftelsen Norsk landbruksmuseum,
etter oppdrag fra Landbruksdepartementet. Ansvaret for Genressursutvalget for hus-
dyr ble i 2006 overført til Norsk Genressurssenter. Landbruks- og matdepartementet
oppnevnte i 2011 et nytt Genressursutvalget for husdyr, med funksjonstid fram til
2014. På grunn av diverse forenklinger i statsapparatet og sammenslåing av statlige
organer, er funksjonstiden forlenget til sommeren 2015.

Utvalget har for perioden 2011 - 2015 følgende sammensetning:
Medlemmer:
• Odd Vangen, UMB (leder)
• Lars Erik Wallin, Norsk Sau og Geit
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• Ingrid Olesen, NOFIMA/UMB
• Ragnhild Hoel, Riksantikvaren
• Bjarne Holm, Norsvin
• Bjørn Groven, Mattilsynet
• Hilde Buer, gårdbruker, Florø
• Amund Wormstrand, gårdbruker, Brandval
• Katrine Andersen Nesse, Statens landbruksforvaltning
• Bjørn Dahle, Norges Birøkterlag

Observatør:
• Elisabeth Koren, Landbruks- og matdepartementet

Nina Hovden Sæther ved Norsk Genressurssenter er sekretær for utvalget.

Utvalget har særlig ansvar for å:
1. Utarbeide og følge opp Handlingplan for bevaring og bærekraftig bruk av husdyr-

genetiske ressurser i Norge 2011-2014. 
2. Koordinere arbeidet med bevaring av nasjonale husdyrgenetiske ressurser,

 herunder overvåking og rådgiving for bevaring, bærekraftig bruk og forvaltning av
små populasjoner. 

3. Initiere nye aktiviteter i arbeidet med bevaring og bruk av husdyrgenetiske
 ressurser. 

4. Utvikle samarbeid mot miljøer med tilknytning til husdyrgenetiske ressurser. 
5. Sikre kunnskaps- og kompetanseoppbygging, blant annet gjennom målrettet og

 effektiv formidling av informasjon om husdyrgenetiske ressurser.

I løpet av året har Genressursutvalget for husdyr 2-3 møter for å drøfte strategier og
aktuelle saker i henhold til utvalgets ansvarsområde. I 2014 har også utvalget, sammen
med de to andre genressursutvalgene (trær og planter), hatt fellessamling og seminar,
samt et seminar sammen med lagene for bevaringsverdige storferaser. 
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III SENTRALADMINISTRASJONEN
Norsk Sau og Geit
Moervn. 2A, 1430 ÅS 
Postboks 104, 1431 ÅS

Telefon: 23 08 47 70
E-post: nsg@nsg.no

Ansatte ved kontoret i 2013
Lars Erik Wallin, generalsekretær
Siv Bøifot, kontorsjef 
Arne Flatebø, redaktør/seniorrådgiver 
Mona Skjønhaug, kontorfullmektig
Anne-Cath. Grimstad, kommunikasjonsrådgiver 
Even Olsen, organisasjonssekretær (til 15.07.)
Kari Anne Kaxrud Wilberg, utmarks- og beiterådgiver
Cathinka Kjelstrup, rådgiver gjeterhund – 25 % 
Thor Blichfeldt, avls- og seminsjef
Ingrid Rimeslåtten Østensen, rådgiver geit (permisjon fra 21.11.)
Ewa Wallin, rådgiver geit (vikar fra 01.11)
Inger Anne Boman, avlsforsker
Inger-Johanne Holme, avlsforsker – 60 %
Jette Jakobsen, avlsforsker

Ansatte ved regionkontorene
Anne Grete Stabekk, regionkonsulent i saueavl, Region Øst/rådgiver ull og -klipping – 80 % 
Kjell Steinar Løland, regionkonsulent i saueavl, Region Vest – 50 % 
Frank Simensen, regionkonsulent i sauavl, Region Nord – 25 %

Ansatte ved seminstasjonene
Bjørn Erik Frislie, driftsleder – Staur og Hjermstad
Ellen Frislie, laboratorieleder – Staur og Hjermstad
Stein Haugland, fjøsmester – Særheim – 50 %

Prosjekt FKT
Øivind Løken, prosjektleder
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Samarbeidspartnere på juridiske tjenester/jordskifte:
Advokat Gunn-Mari Kjølberg, Oslo 
Telefon 22 34 61 00. E-post: gmkjolberg@kindemco.no

Advokatfirmaet Blikra, Slotterøy & Fonn AS, Førde
Telefon 57 83 39 00. E-post: post@fylkesadvokat.no

Advokatfirmaet Haakstad & Co, Arendal
Telefon 3700 6070. E-post: ch@haakstadco.no

62



63

Tone Edland
styremedlem

Ove Holmås
(nestleder)

Pål Skoe Kjorstad
styremedlem

Tone Våg
(leder) 

Sigurd Vikesland 
styremedlem

Anne Kari 
Leiråmo Snefjellå

styremedlem

Sigmund 
Skjæveland

ordfører

Stein Øyvind 
Bentstuen

styremedlem

Landsstyret

IV TILLITSVALGTE PR. 31.12.2014



Styret
Tone Våg (leder), 7760 Snåsa, tlf. 995 82 658
Ove Holmås (nestleder), 5955 Lindås tlf. 482 00 930 
Tone Edland, 3890 Vinje, tlf. 959 30 407
Pål Skoe Kjorstad, 2647 Sør-Fron tlf. 990 34 406
Sigurd Vikesland, 5741 Aurland tlf. 994 52 918
Anne Kari Leiråmo Snefjellå, 8616 Mo i Rana tlf. 997 04 391
Stein Øyvind Bentstuen, 2080 Eidsvoll tlf. 975 92 748

Ordføreren har møtt fast på styremøter i 2014.

Vararepresentanter 
1. Morten Munkeby, 7600 Levanger tlf. 905 31 102
2. Terje Benjaminsen, 9445 Tovik tlf. 913 91 707
3. Odd Bjarne Bjørdal, 6150 Ørsta tlf. 959 28 731

Arbeidsutvalget
1. Tone Våg (leder), 7760 Snåsa tlf. 995 82 658
2. Ove Holmås, 5955 Lindås tlf. 482 00 930 
3. Tone Edland, 3890 Vinje tlf. 959 30 407

Sekretær: Lars Erik Wallin, NSG

Årsmøtevalgte representantskapsmedlemmer
Sigmund Skjæveland (ordfører), 4370 Egersund tlf. 977 50 654
Ragnhild Sæle (varaordfører), 6847 Vassenden tlf. 416 33 342

Direktevalgte geiterepresentanter
1. Hans M. Mørstad, 8412 Vestbygd tlf. 900 59 611
2. Hallvard Veen, 4389 Vikeså tlf. 992 37 481
3. Egil Håheim, 3570 Ål tlf. 907 55 520

Vararepresentanter
1. André Kristoffersen, 8114 Tollå tlf. 416 39 765
2. Astrid T. Dyrkorn, 6218 Hellesylt tlf. 482 17 639
3. Einar Arne Stennes, 6196 Norangsfjorden tlf. 951 33 246

Fylkesledere
Østfold: Thomas Åle, 1880 Eidsberg tlf. 924 18 838
Akershus: Mina Stenberg Klaseie, 2074 Eidsvoll Verk tlf. 482 05 984
Hedmark: Ole Jakob Akre, 2485 Rendalen tlf. 979 82 896
Oppland: Arnfinn Beito, 2950 Skammestein tlf. 990 37 525
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Buskerud: Tor Grøthe, 3560 Hemsedal tlf. 995 47 799
Vestfold: Håvar Fjære, 3220Sandefjord tlf. 901 95 618
Telemark: Jon Aslak Austjore, 3880 Dalen tlf. 917 65 525
Aust-Agder: Kåre Blålid, 4790 Lillesand tlf. 945 05 946
Vest-Agder: Sven Haughom, 4480 Tonstad tlf. 913 41 907
Rogaland: Magne Jakob Bjørheim, 4120 Tau tlf. 950 31 191
Hordaland: Nils Inge Hitland, 5137 Mjølkeråen  tlf. 913 07 371
Sogn og Fjordane: Ragnhild Sæle, 6847 Vassenden tlf. 416 33 342
Møre og Romsdal: Odd Bjarne Bjørdal, 6150 Ørsta tlf. 959 28 731
Sør-Trøndelag: Kjell Erik Berntsen, 7391 Rennebu tlf. 957 32 754
Nord-Trøndelag: Kristine Altin, 7750 Namdalseid tlf. 481 38 675
Nordland: Ann Guro Hansen, 8250 Rognan tlf. 917 83 644
Troms: Terje Benjaminsen, 9445 Tovik tlf. 913 91 707
Finnmark: Roy Mikkola, 9930 Neiden tlf. 415 44 350

Medlemmer i valgnemnda
1. Olav Tiller (nestleder), 7650 Verdal Midt tlf. 971 79 555
2. Per Liahagen, 3550 Gol Øst tlf. 951 72 260
3. Leif Matnisdal, 4363 Brusand (byttet med Mardal) Vest tlf. 918 86 165
4. May Berit Støbet (leder), 4745 Bygland Sør tlf. 971 65 654
5. Magnhild Johanne Nymo, 9372 Gibostad Nord tlf. 915 76 840

Varamedlemmer
1. Jarle Hauge, 6210 Valldal Midt tlf. 416 13 394
2. Johan Persbråten, 1340 Skui Øst tlf. 915 77 904
3. Kjell Mardal, 6823 Sandane (byttet med Matnisdal) Vest tlf. 976 63 197
4. Gunnar Haugo, 3864 Rauland Sør tlf. 975 78 643
5. Atle Aronsen, 9046 Oteren Nord tlf. 916 46 687

Revisor
BDO AS

Kontrollutvalg (valgt av representantskapet 19. mars 2014)
Sven Haughom (leder), 4440 Tonstad tlf. 913 41 907
Kjell Erik Berntsen, 7391 Rennebu tlf. 957 32 754

Varamedlem
Thomas Åle, 1880 Eidsberg tlf. 924 18 838

Avlsrådet for sau - representanter
1. Ivar G. Slettemoen (leder), 3580 Geilo tlf. 986 57 921
2. Sven Reiersen (nestleder), 4737 Hornnes (NSG Region Øst) tlf. 906 05 466
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3. Rolf Arne Torgersen, 4580 Lyngdal (NSG Region Vest) tlf. 996 40 577
4. Kent Berg, 7288 Soknedal (NSG Region Midt) tlf. 478 66 673
5. Roar Berglund, 9027 Ramfjordbotn (NSG Region Nord) tlf. 900 65 062
6. Torstein Steine, IHA, 1432 Ås (UMB) tlf. 911 59 780
7. Finn Avdem, 0513 Oslo (Nortura) tlf. 971 77 659
8. Lars Haneborg, 0667 Oslo (KLF) tlf. 920 83 688

Varamedlemmer
1. Ove Holmås, 5956 Vågseidet (NSG sentralt) tlf. 482 00 930 
2. Jon Lilleslett, 3477 Hovet (NSG Region Øst)   tlf. 951 75 257
3. Per Johan Lyse, 5560 Nedstrand (NSG region Vest) tlf. 470 36 006
4. Atle Moen, 6440 Elnesvågen (NSG Region Midt) tlf. 913 46 393
5. Hermod Haugen, 8484 Risøyhamn (NSG Region Nord)    tlf. 916 28 365
6. Gunnar Klemetsdal, 1432 Ås (UMB) tlf. 976 28 401
7. Terje Bakken, 2360 Rudshøgda (Nortura)   tlf. 950 60 928
8. Berit Pettersen, Fatland AS (KLF) tlf. 952 00 340

Sekretær: Thor Blichfeldt, NSG

Fagrådet for geit - representanter:
1. Tone Edland (leder), 3895 Edland tlf. 959 30 407
2. Sigurd Vikesland (nestleder), 5741 Aurland tlf. 994 52 918
3. Hilde Giever Marvik, 9151 Storslett tlf. 976 12 852
4. Håkon Gjelstad, 2950 Skammestein tlf. 971 44 687
5. Helga Kvamsås,  6901 Førde (TINE) tlf. 992 31 894
6. Tormod Ådnøy, 1432 Ås (UMB) tlf. 416 78 894

Vararepresentanter i nummerrekkefølge (4. og 5. personlig vara):
1. Einar Arne Stennes, 6196 Norangsfjorden tlf. 952 33 246
2. Hege Gonsholt, 3864 Rauland tlf. 911 78 067
3. Andre Kristoffersen, Laukslett, 8114 Tollå tlf. 416 39 765
4. Vibeke Vonheim, Boks 58, 1431 ÅS (TINE) tlf. 948 61 153
5. Torstein Steine, IHA, Postboks 5003, 1432 Ås (UMB) tlf. 911 59 780

Sekretær: Ingrid Rimeslåtten Østensen/Ewa Wallin, NSG

Utmarksrådet - representanter
1. Ove Holmås, 5956 Vågseidet tlf. 482 00 930
2. Terje Benjaminsen, 9445 Tovik tlf. 913 91 707
3. Laila Hoff, 8690 Hattfjelldal tlf. 920 51 459

66



Vararepresentanter i nummerrekkefølge 
1. Ole Jakob Akre, 2485 Rendalen tlf. 979 82 896 
2. Rune Kurås, 7372 Glåmos tlf. 900 15 586
3. Leif Brekken, 5962 Bjordal tlf. 917 98 302

Sekretær: Kari Anne Wilberg, NSG

Gjeterhundrådet - representanter
1. Arne Johannes Loftsgarden, 3690 Hjartdal (leder) tlf. 994 31 444
2. Arne Christoffer Sand, 3408 Tranby (NSG Region Øst) tlf. 908 38 458
3. Audun Seilen, 5282 Lonevåg (NSG Region Vest) tlf. 995 63 949
4. Odd Bjarne Bjørdal, 6156 Ørsta (NSG Region Midt) tlf. 959 28 731
5. Knut Nymo. 9380 Ramberg (NSG Region Nord) tlf. 900 56 159

Personlige vara for regionrepresentanter
1. Torkjel Solbakken, 2686 Lom (NSG Region Øst) tlf. 952 00 470
2. Svein Hestnes, 4387 Bjerkreim (NSG Region Vest) tlf. 470 21 977
3. Stig Runar Størdal, 7316 Lensvik (NSG Region Midt) tlf. 941 34 988
4. Jørgen Bjørkli, 9050 Storsteinnes (NSG Region Nord) tlf. 971 67 599

Sekretær: Cathinka Kjelstrup, NSG

Ull- og klipperådet - representanter
1. Helge Olf Aas, 2080 Eidsvoll (NSG)     tlf. 918 19 067
2. Sissel Berntsen, 0513 Oslo  (Fagtjenesten for ull) tlf. 911 79 163
3. Åsmund Kringeland, 5570 Aksdal (Norske saueklipperes forening) tlf. 456 15 570

Sekretær: Anne Grete Stabekk, NSG

Genressursutvalget for husdyr - fra NSG: 
Medlem: Lars Erik Wallin, 1431 Ås tlf. 481 50 190

Sentralt kontaktutvalg for rovvilt - fra NSG: 
Tone Våg, 7760 Snåsa tlf. 995 82 658
Kari Anne Kaxrud Wilberg, 1431 Ås tlf. 990 14 262

Representantskapet til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag - fra NSG: 
Tone Våg, 7760 Snåsa tlf. 995 82 658
Vara: Ove Holmås, 5955 Lindås tlf. 482 00 930 
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Rådgjevande gruppe for geitespørsmål for styret i TINE BA - fra NSG: 
Medlem: Lars Erik Wallin, 1431 Ås tlf. 481 50 190
Observatør: Tone Edland, 3890 Vinje tlf. 959 30 407

Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit - fra NSG: 
Tone Edland, 3890 Vinje tlf. 959 30 407
Thor Blichfeldt, 1431 Ås tlf. 901 99 560

Samarbeidsrådet for Sauekontrollen og Helsetjenesten for sau - fra NSG:
Pål Skoe Kjorstad, 2647 Sør-Fron tlf. 990 34 406
Thor Blichfeldt, 1431 Ås tlf. 901 99 560

Styret i Sikringsradioen AS - fra NSG:
Lars Erik Wallin, 1431 Ås tlf. 481 50 190
Vara: Arne Flatebø, 141 Ås tlf. 995 99 226

Styringsgruppa for KOORIMP – fra  NSG:
Lars Erik Wallin, 1431 Ås tlf. 481 50 190

Styret i Norsk Landbrukssamvirke - fra NSG:
Tone Våg, 7760 Snåsa, tlf. 995 82 658
Vara: Ove Holmås, 5955 Lindås tlf. 482 00 930 

Styret i Studieforbundet Næring og Samfunn – fra NSG
Siv Bøifot, 1430 Ås tlf. 995  61 320

Styringsgruppa for prosjekt «Fôring av høgproduktiv norsk kvit sau» – fra NSG:
Thor Blichfeldt, 1431 Ås tlf. 901 99 560

Styringsgruppa for prosjekt «Perinatal lammedød» – fra NSG:
Thor Blichfeldt, 1431 Ås tlf. 901 99 560

Referansegruppa  for  prosjekt «Tickless» – fra NSG:
Thor Blichfeldt, 1431 Ås tlf. 901 99 560

Fokusgruppen for prosjektet MANECO «Managing Ecosystem services 
in low alpine cultural landscapes through livestock grazing» fra NSG:
Kari Anne Kaxrud Wilberg, 1431 Ås tlf. 990 14 262
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V STYRETS MELDING
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VI ÅRSREGNSKAP OG 
REVISORMELDING
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VII ANDRE OPPLYSNINGER OG 
STATISTIKKER

Driftsgranskingane
Kjelde: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Sauehaldet:
Familiens arbeidsforteneste pr. årsverk. Frå 2009 gjeld tala driftsoverskot i jordbruket:

50-100 100-200 200-300 300-500 >500 Alle
År da da da da da bruk
1980 31 200 49 500 38 500
1985 28 000 49 200 39 500
1990 21 800 49 800 42 500
1995 12 841 57 431 36 588
2000 30 435 82 426 101.438 69 507
2005 24.800 67.300 82.900 71.600
2006 18.400 61.200 109.000 112.600 75.500
2007 30.200 63.100 120.200 90.400 79.800
2008 30.800 64.800 126.800 165.900 97.800
2009 55.400 91.700 184.500 231.700 146.500
2010 68.400 99.200 191.100 215.900 151.600
2011 85.200 69.700 189.800 238.600 159.200
2012 91.485 58.456 149.938 194.573 131.376
2013 75.100 111.800 196.900 295.300 385.900 195.100

Geitehaldet:
Familiens arbeidsforteneste pr. årsverk. Frå 2009 gjeld tala driftsoverskot i jordbruket:

1000-200 da 100-200 da Alle
År Nord-Norge alle bruk
1980 50 900 
1985 58 000 
1990 91 500 96 500 
1995 110 822 102 204 
2000 134.151 135 063 131 168 
2005 162.100 161.460 154.400
2006 151.600 148.000 148.700
2007 199.500 158.600 156.700
2008 167.600 190.800 171.800
2009 329.000 354.600 356.300
2010 312.000 339.000 370.100
2011 349.100 412.700 407.400
2012 283.358 320.454 277.070
2013 331.600 449.800 373.600
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Utviklinga i småfehaldet
Kjelde: Statens landbruksforvaltning
Tala gjeld pr. 1. januar

Sau Ammegeit Mjølkegeit
År Tal Tal Flokk- Tal Tal Flokk Tal Tal Flokk-

bruk v.f.s. storleik bruk dyr storleik bruk dyr storleik

1985 33 815 1 077 469 32 1 354 74 030 55

1990 26 394 1 009 793 38 1 117 64 894 58

1995 24 355 1 041 680 43 975 59 855 61

2000 21 644 1 081 633 50 510 3 239 6 727 53 091 73

2005 17 068 1 091 785 64 524 3 631 7 559 46 125 83

2006 16 255 1 060 438 65 559 4 416 8 525 44 063 84

2007 15 199 1 023 778 67 560 4 337 8 482 40 403 84

2008 14 748 1 027 098 70 625 5 174 8 457 38 431 84

2009 14 400 1 029 380 71 650 5 568 9 430 37 439 87

2010 14 238 1 053 546 74 684 5834 9 414 37 104 90

2011 14 094 1 045 210 74 687 6 093 9 374 34 785 93

2012 13 937 1 040 701 75 731 6 534 9 354 34 120 96

2013 13 759 1 036 311 75 739 6 434 9 327 33 037 101

2014 13 758 1 031 622 75 712 6 165 9 291 29 747 102

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

Produksjon av sauekjøt/
Sal og heimeforbruk
Kjelde: Budsjettnemnda for jordbruket

Registrert sal
År tonn

1960 14 870
1970 16 648
1980 18 459
1990 23 377
2000 23 499
2010 24 554
2011 23 498
2012 22 893
2013* 23 669
2014** 23 501
* Foreløpig rekneskap, ** Budsjett

Slaktevekter for lam
Kjelde: Fagsenteret for kjøtt

Registrert sal
År tonn

1970 15,8
1980 16,8
1990 17,9
2000 18,1
2010 18,4
2011 17,8
2012 18,4
2013 18,2
2014 18,9
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Geitmjølkproduksjonen
Kjelde: Budsjettnemnda for jordbruket

Meierileveranse av geitmjølk:
1960 20,0 mill. liter
1970 24,5 ”     ”
1980 24,9 ”     ”
1990 27,3 ”     ”
2000 21,1 ”     ”
2005 22,1 ”     ”
2007 20,3 ”     ”
2008 20,3 ”     ”
2009 20,8 ”     ”
2010 20,7 ”     ”
2011 20,3 ”     ”
2012 20,2 ”     ”

2013* 19,7 ”     ”

2014** 19,6 ”     ”
* Foreløpige tall
**Budsjett

Sauekontrollen
Kjelde: Sauekontrollen/Animalia

Tal Tal Haustvekt Avdrått
År buskapar Kontrollerte dyr g. lam pr. lam pr. v.f.s.*

i kontr. Tal % pr. v.f.s. kg kg

1962 - 35 174 4,2 1,17 39,2 45,9
1980 4 729 188 942 21,8 1,40 42,1 58,9
1985 5 577 271 683 25,2 1,46 41,9 60,8
1990 5 594 284 440 28,4 1,55 43,7 67,7
1995 5 367 303 828 29,2 1,54 42,9 65,0

Fødte lam
per søye

2000 4 929 291 673 1,91 44,2 69,9
2005 4 140 303 058 2,00 45,1 73,2
2008 3 731 288 256 2,07 45,5 74,2
2009 3 997 291 036 2,09 43,4 73,5
2010 3 899 295 725 2,10 43,2 72,8
2011 3 850 297 336 2,10 42,3 70,8
2012 3 850 306 947 2,07 43,6 71,8
2013 3 923 314 823 2,11 44,1 70,7
2014 4 433 303 546 2,11 45,6 korrigert, korrigert per

43,8 ukorrigert para søye

73,86

* Korrigert 145 dager
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Geitekontrollen
Kjelde: Husdyrkontrollen

Års- *) %
Tal Tal geiter Kg mjølk % % Kr.fôr Kr.fôr til-

År års- bu- pr. pr. års- pro- lak- % pr. års- /100 kg slutning
geiter skapar buskap geit tein tose feitt geit, Fem mj., Fem til kontr.

1952 4 107 - - 421 - - 3,53 - - 4,8 

1955 5 552 389 14,3 387 - - 3,61 - - 6,4 

1960 7 321 399 18,3 441 - - 3,56 - - 10,5 

1970 10 369 347 29,9 590 - - 3,47 - - 16,2 

1980 23 932 441 54,3 596 2,80 - 3,19 - - 41,1 

1990 31 735 502 63,2 577 2,81 - 3,26 - - 51,3

1995 33 344 514 64,9 572 2,67 4,26 3,38 224 46 57,5 

2000 31 027 432 71,8 560 2,67 4,09 3,52 208 41 62,5 

2005 32 385 392 82,6 617 2,97 4,29 3,73 255 45 74,1

2010 28 890 312 92,6 693 3,05 4,37 3,88 322 42 89,4

2011 26 491 277 95,6 706 3,04 4,31 3,88 336 42 87,4

2012 25 313 256 98,9 716 3,09 4,35 4,04 327 41 87,7

2013 22 034 210 104,9 729 3,09 4,47 4,09 308 38 85,5

2014 23 181 213 108,8 742 3,19 4,46 4,09 303 36 97,8**

*) Fra 1989 er tilslutningsprosenten regnet ut etter antall buskaper som er med i kontrollen. Før 1989 var det % geiter som var med i kontrollen.

**) I 2014 var det registrert 271 medlemmer i Geitekontrollen. Av disse fikk 213 årsutskrift. Krav for å få årsutskrift er minst 5 kontroller og at 3 av disse

være med prøveuttak av alle geitene.
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BDO - ET BEVISST VALG

Vi er utfordreren i vår bransje. Vår strategi 
med lokal forankring og partnernærhet til  
kundene har bidratt sterkt til vår suksess.

I dag er vi 1 250 ansatte, fordelt på kontorer 
over hele landet, og vi vokser stadig. 

Nære og gode kunderelasjoner gjør det  
mulig å være fleksible, løsningsorienterte og 
reaksjonsdyktige i samarbeidet med kundene.

For mer informasjon om BDO Innlandet 
kontakt oss på tlf.: 95 76 70 00 eller se:

www.bdo.no

REVISJON
RÅDGIVNING 
SKATT & AVGIFT
FORETAKSSERVICE

Notater



Profesjonell rådgiving 
tilpasset dine behov

Som bedriftsleder er det viktige å ta  
riktige beslutninger og lønnsomme valg. 
TINE Rådgiving vil være din kompetanse-
partner med objektive, tverrfaglige og  
spisskompetente råd.

medlem.tine.no / medlemstelefon 51 37 15 00

Få svar på alle spørsmål du  
har om forsikring!
Vi har langsiktige samarbeidsavtaler med 

organisasjonene i landbruket.  

Hele 7 av 10 bønder er forsikret i hos oss.

Gjennom medlemskap får du betydelige fordeler 

– samtidig som du blir medeier i Gjensidige.

Ta kontakt så hjelper vi deg med å finne 

forsikringsløsninger som passer dine behov. 

Ring oss  
på 03100,  

eller snakk med 
din forsikrings-

rådgiver.

!
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Avregningspris Tilleggsytelser

Satsing på lammeringer, fag 
og økonomi gir resultater! 

Nortura - best i det lange løp!
medlem.nortura.no/smaafe/

Middel klasse lam i Nortura

Utvikling i middelpris på lam i Nortura
inkludert tilleggsytelser fra 2007-2014
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