Utdrag fra NSGs årsmelding

2014

Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året

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. Totalt hadde organisasjonen 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.
Regnskap
Årsregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr 229.376,-.
Dette resultatet er litt over budsjett for 2014, og gir et
godt bilde av aktiviteten gjennom året og av organisasjonens utvikling og resultat.
Representantskapsmøter
Siden NSG har en organisasjonsform med landsmøte
annethvert år, ble det ikke avholdt landsmøte i 2014.
Det ble derimot gjennomført to representantskapsmøter;
det ene 19. - 20. mars 2014 og det andre 15. oktober
2014. Begge møtene ble holdt på Rica Hotel Gardermoen.
Medlemskontingenten for 2015 ble vedtatt økt 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).
Prisutdeling
Under festmiddagen ved Representantskapsmøtet i 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 medSUPERVEVER: Hanne-Elise
Lindal fra Sør-Jæren Sau og Geit lemmer. Hun var imidlertid
ikke til stede under Reprei Rogaland hadde vervet hele
17 nye medlemmer, og fikk
sentantskapsmøtet, og fikk
tittelen Årets superverver 2013. diplom og premie brakt hjem
Foto: Anne-Cath. Grimstad
til seg.
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Uttalelse fra representantskapsmøtet
Representantskapet oppnevnte i starten av møtet i
oktober en resolusjonskomité som i løpet av møtet
utarbeidet en uttalelse med bakgrunn i Regjeringens framlegg til statsbudsjett for 2015. Her gikk regjeringen inn for
å øke omsetningsgrensen for merverdiavgift fra kr 50.000
til kr 150.000, noe som ville fått store konsekvenser for
sauenæringa. «Blir dette forslaget endelig i statsbudsjettet
vil det gi negative ringvirkninger for bosetting, sysselsetting i
distriktene og gjengroing av kulturlandskapet. Konsekvensene er et større underskudd av norsk lammekjøtt og
dårligere matvaresikkerhet», het det i uttalelsen.
Uttalelsen ble sendt til politiske partier på Stortinget,
Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og
Småbrukarlag, Nationen og Bondebladet.
Jordbruksforhandlingene 2014
Jordbruksoppgjøret 2014 medførte en del endringer for
småfenæringa, ikke minst saueholdet. Dette var første
runde med blå-blå regjering, sammensatt av 2 partier som
i utgangspunktet ikke har vært kjent for å foreslå utvidede
budsjetter til landbruket, og det var stor spenning knyttet
til tilbudet fra staten, og ikke minst til resultatet.
Konsekvensene og utslaga 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. Det
ble en dreining av tilskuddene mot større enheter og mer
over på produkt. Videre fikk vi en reduksjon i dyretilskuddet
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 geitemelk. I tillegg ble taket for samlet produksjonstilskudd doblet.
For NSG var det imidlertid skuffende at det ikke ble gitt
noe på beitetilskuddene, og spesielt utmarksbeitetilskuddet, som har vært næringas hovedinnspill de senere årene.
Nytt medlemssystem
Nytt medlemssystem ble tatt i bruk av NSG sentralt i
januar 2014, og 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 medlemsopplysninger, mens for det enkelte medlem vil «Min Side»
være kanalen for endring av kontaktopplysninger, dyretall,
verving, verveoversikt, kurspåmelding og kontingentfaktura.
InterNorden 2014
Rundt 30 organisasjonsrepresentanter, fagmedarbeidere og
småfebønder fra hele Norden, unntatt Danmark og
Grønland, var med da NSG stod som vertskap for

SETERBESØK: Under konferansen fikk deltakerne på InterNorden 2014
også besøke geitesetra til Øyvind og Ragnhild Krogsveen i Fåvang.
Foto: Anne-Cath. Grimstad

InterNorden 2014 på Spidsbergseter i Ringebu fra 11. til
13. august 2014. Den nordiske småfekonferansen var den
32. i rekken, og et interessant og variert program fylte de
tre dagene. Hovedfokuset denne gang lå på saueavl og
utnytting av beiteressurser, og seminarstedet 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.
Krav om medlemskap for deltakelse i aktiviteter
I NSGs representantskapsmøte 19. – 20. mars 2014 var
det tatt opp behov for å klargjøre regelverk vedrørende
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 administrasjonen ble bedt om å utforme klare regelverk i forhold til
dette.
I de nye lagslovene, som ble vedtatt under Landsmøtet i
mars 2015, er dette kravet presisert under paragraf 3,
Medlemskap.
Medlemsbladet Sau og Geit
Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med 6 nummer.
Noen nummer har flere annonsesider enn andre, og det
gjør at vi kan forsvare å øke sidetallet noe for disse
utgivelsene. Til sammen ble det produsert 436 bladsider i
2014, som er 4 flere enn året før.
Artiklene har bestått av gårdsreportasjer, avlsstoff, omtaler
av beitebruk, klipping og ullhåndtering. Videre har vi hatt
fagartikler om dyrehelse og -velferd, gjeterhundstoff osv.
Alle bladene blir nå lagt ut på lagets nettsider før det går i
trykken. Det vil si 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.

Nettsidene
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 lokallaga våre har tilbud om egne Internettsider under NSGdomenet. Det er opprettet nettsider for alle fylkeslaga, og
ved utgangen av året hadde over 50 lokallag fått opprettet
egne sider under NSG-domenet. I tillegg har vi også noen
raselag, gjeterhundlag og beitelag med egne nettsider her.
Web-adressa vår er som før: www.nsg.no. Adresser til
fylkeslaga er: www.nsg.no/[fylkesnavn] og lokallaga:
www.nsg.no/[fylkesnavn]/[lokallagsnavn]
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 NSGrepresentanter har gitt saksopplysninger eller latt seg
intervjue, samt utsending av uttalelser/pressemeldinger.
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
fortløpende 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.
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.

6 NUMMER: Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med 6
nummer også i 2014.
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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.
I 2014 ble det vervet 287 nye medlemmer av 120 ulike
ververe. Registrering av vervekampanjen 2014 ble avsluttet
pr. 30. november. Vervinger registrert etter denne dato vil
komme med på statistikken for 2015.
Årets superverver 2014 ble Bjarne Berge fra Kvinnherad
Sau og Geit i Hordaland, som har vervet hele 18 nye
medlemmer. Som en god nummer 2 ble Tore Atle
Sørheim fra Hordaland med 13 nye medlemmer.
Beitesesongen 2014
Beitesesongen 2014 var i mange områder av landet svært
tørr og varm, men slaktevektene viste seg likevel å være
jamnt over meget gode. I flere regioner var de også høyere
enn under fjoråret, noe som kan tyde på at beitene har
vært gode. I enkelte områder henger også høyere slaktevekter sammen med et roligere år i utmarksbeitene i
forhold til rovviltaktivitet.
Likevel har mange fått kjenne kraftig på rovdyrenes herjinger. Ulven har nok en gang gjort uventa inntreden i nye
beiteområder, og har påført enkeltbesetninger store
skader. Andre steder har man 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.
Varsel om beiterestriksjoner
Midt i lamminga 2014 mottok ca. 20 sauebønder i NordGudbrandsdal 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 tapsstatistikken. De fleste tiltak
for å redusere tap, som bøndene selv kunne stå for, var
allerede prøvd ut.
Med juridisk bistand, samt sterkt engasjement fra NSG,
NBS og NB, både lokalt og sentralt, ble det klaget på
brevet. Videre fikk man organisert et møte med
Mattilsynet og et møte med statsrådene i LMD og KLD,
hvor det ble sagt at LMD skulle følge nøye med på arbeidet frem mot beitesesongen 2015. NSGs styreleder Tone
Våg påpekte at dette ikke var godt nok, da planlegging av
beitesesongen 2015 starter allerede høsten 2014, under
utvelgelsen av påsettlam.
Mattilsynet har senere trukket tilbake varselet om beiterestriksjoner.
77 omgjøringsvedtak etter Krokann-dommen
Etter Krokann-dommen i 2013 søkte 77 sauebønder
Miljødirektoratet om omgjøringsbegjæring av sine erstat-
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ningssaker fra 2010-2012. Disse mottok på vårparten et
brev fra Miljødirektoratet med avslag om å behandle
sakene på nytt, med begrunnelse i at det ikke automatisk
var begått samme feil i disse sakene som i Krokann-saken.
NSG, NBS og NB fikk i august i stand et møte med Klimaog miljøministeren, hvor organisasjonene gjentok kravet
om politisk vurdering av de 77 sakene og ny behandling i
tråd med Krokann-dommen. Møtet gikk godt, og i
begynnelsen av november kom beskjeden om at
ministeren instruerte Miljødirektoratet om å realitetsbehandle de 77 vedtakene på nytt, dersom bøndene selv
ønsket det. 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.
Organisert beitebruk
Organisert beitebruk (OBB) utarbeides årlig av Statens
Landbruksforvaltning (SLF). Tall fra 8. januar 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 her i landet.
Offisiell statistikk over Statistikken for OBB på beitelagsnivå
finner du på SLFs hjemmesider: www.slf.dep.no/no/miljo-ogokologisk/jordbruk-og-miljo/utmarksbeite#organisert-beitebruk
FKT-prosjektet fortsetter
Året som er tilbakelagt var egentlig det siste av den treårige prosjektperioden for FKT-prosjektet, og som man
hadde fått finansiering til. Prosjektet er et samarbeid
mellom Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og
Småbrukarlag og Norges Bondelag, og det overordnede
målet 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, bestandsovervåking, rutiner ved skadesituasjoner, samt bidratt til å skape dialogarenaer både på
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
Styringsgruppas vurdering er at
prosjektet har hatt en positiv
effekt på å dempe konfliktnivået, og i 2014 søkte man om, og fikk innfridd - en forlengelse
av prosjektet med tre nye år.
Øivind Løken, som har vært
prosjektleder i prosjektets
første tre år, har flyttet til hjemlige trakter i Hedmark og blir
dermed ikke med i fortsetNY PROSJEKTLEDER: Per
Fossheim ble før årsskiftet
telsen. I desember ble Per
Fossheim ansatt som prosjekt- ansatt som prosjektleder for
en ny treårsperiode i FKTleder for en ny treårsperiode i prosjektet.
FKT-prosjektet.

Juridiske tjenester
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 medlemsbladet. Samarbeidsadvokatene er også
tilgjengelig for møter og kurs, dersom dette skulle være
ønskelig. Første halvtime med advokathjelp er gratis, og
mange opplever at sakene løser seg allerede her.
Sikkerhet og kommunikasjon
– Sikringsradioen A/S
Sikringsradioen AS, med varemerkenavnet SRadioen, er et
moderne kommunikasjons- og beredskapsverktøy som er
veldig aktuelt for småfeholdere og beitebrukere. NSG har
siden 1988 vært med som eierorganisasjon i Landbrukets
Sikringsradio sammen med Norges Skogeierforbund,
Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke.
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.
Ny modell for lammetall
Delindeksen for lammetall har vært basert på de tre
egenskapene «lammetall som 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 av værlam
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.
Avlsstatuett 2014
Avlstatuetten for beste vær 2014 tildeles Jan Aarskog,
Brumunddal, medlem i ring 30 Hedmark, avdeling
Ringsaker, for NKS-væren 201113933 Filops.

Avlsstatuettvinneren 2014: NKS-væren 201113933 Filops.
Foto: Vidar Frislie

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 Krokås, Kleppestø, medlem i ring 141
Bergensområdet sjeviot, for væren 201151789 Pele.
Prosjekt nye egenskaper i saueavlen
Vi har startet opp et treårig prosjekt (2014-2016) med
NSG, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet og
Animalia som prosjektdeltakere, og med delfinansiering fra
Norges 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 2.000
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.
Seminværene 2014
Vi hadde til sammen 65 værer på seminstasjonene i 2014.
Antall nye NKS-værer og spælværer er bare delvis bestemt
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av behovet i sædproduksjonen. Et bredt tilbud er også
viktig for å hindre for sterk innavlsoppbygging. Dette
gjelder spesielt for spælsauen. Genressurssenteret gir et
betydelig økonomisk bidrag til inntaket av bevaringsverdige
raser (Pelssau, Dala, Rygja, Steigar, Blæset, Fuglestadbroket,
Grå trønder, Gammelnorsk spæl, Villsau) slik at vi kan gi et
godt tilbud også her, selv om salget er lite.

Avlsstatuetten for beste bukk i 2014
Styret i NSG har vedtatt 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.

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. NKS stod for 73% av salget og kvit spæl for
10%. Resten er fordelt på 19 forskjellige raser/typer.
I alt sendte vi ut 1.044 frossensæddunker fra Staur, en
økning på 7% fra året før. Det gikk 209 fersksædpakker fra
Særheim og 211 fersksædpakker fra Staur, og vi gjennomførte 20 nye seminkurs med til sammen 235 deltakere i
2014.

Seminbukkene
Det ble tatt inn til sammen 6 avkomsgranska bukker til
semin på Hjermstad seminstasjon i 2014; 2 bukker av
Norsk melkegeit, 2 bukker av ¾ Norsk melkegeit - ¼
Alpin og 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.
Det ble ikke tatt inn noen bukker fra andre raser til
Hjermstad i 2014.

Kåring av bukkekje
Det ble stilt 442 bukkekje til kåring i 2014, 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%).
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 geiteholdere
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):
• Ikke-null * Null (2):
• Null * Null (0):

86%
14%
0%

Andelen bukker med genstatus Ikke-null * Ikke-null har økt
med 9 prosentpoeng fra året før.
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.
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Salg og tilslag på bukkesæd
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. I 2014 fikk vi rapportert inn resultatet
fra 711 inseminasjoner. I 2014 er ikke-omløpsprosenten
(tilslaget) 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 det andre strået foregår 12 timer etter
det første, gir 8,5 prosentpoeng bedre ikke-omløpsresultat
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.
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) i
PROSJEKTLEDEREN: Veterinær
Synnøve Vatn ble takket for innsatsen
som prosjektleder av både en samlet
sauenæring og det veterinærfaglige
forskningsmiljøet under avslutningen
av prosjekt Friske føtter.
Foto: Anne-Cath. Grimstad.

Sandnes 20. oktober 2014. Det er ikke hver dag man opplever å få avslutte prosjekter i landbruket, 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.
Gjeterhundrådets arbeid
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.
Gjeterhundrådet har i 2014 blant annet fått på plass et
regelverk som er ryddet og organisert. Med hjelp fra avlsrådet har gjeterhundrådet også godkjent en avlsstrategi for
Border Collie og jobbet tett mot NKK for oppfølging av
rasen.
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 NMseieren til Jo Agnar Hansen, som representerer Hedmark.
Han ble fulgt av Jan Briskeby med hunden Arja på andreplass og Torbjørn Jaran Knive med Maico på tredjeplass.

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

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.
Europamesterskapet 2014
Europamesterskapet i bruk av gjeterhund 2014
(Continental Sheepdog Championship) 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.

REKRUTT: Karianne Buer og Step tok en flott tredjeplass i klassen
for Young Handlers under europamesterskapet i Danmark.
Foto: Karin Mattson

Norgesserien
Norgesserien 2014 ble arrangert på samme måte som i
2013 og skulle i utgangspunktet gå over tre parallelle
kvalifiserende helger rundt om i landet, der de 35 beste
ekvipasjene sammenlagt er kvalifisert til finalen. På grunn
av klage innførte imidlertid prøvenemnda et fjerde prøvested under den andre kvalifiseringshelga.
Finalen gikk i Skotselv i Buskerud, med Serge van der
Zweep som dommer. 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.
VM i bruk av gjeterhund
Norge stilte med 15 ekvipasjer under verdensmester skapet i bruk av gjeterhund (World Trial 2014) i Tain i
Scotland, og hele fire norske ekvipasjer kvalifiserte seg
videre til semifinalen, (Torbjørn Jaran Knive/Bea, Jo Agnar
Hansen/Sisko, Karin Mattsson/Trim og Alexander
Strøm/Glen). Knive og Hansen gikk videre med sine
hunder til en krevende finale under dårlige værforhold, og
endte til slutt på henholdsvis 4. og 7. plass. Norge tok også
sølv under lagkonkurransen i VM.
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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 todagers prøve for
hunder under 3 år, og går i klasse 3. Vinneren kåres etter
sammenlagtresultater fra de to dagene. Vinner i 2014
ble Torbjørn Jaran Knive med hunden Fibula. Arne
Christoffer Sand tok de neste plassene med Caddy og
Akersborg Zero. Knive fikk også vandrepremien for
oppdretter av beste norskfødte unghund.
De beste ekvipasjene fra Norsk Nursery gikk videre til
Nordisk Nursery. Også her vant Torbjørn Jaran Knive
med Fibula.
Kurs i saueklipping
I 2014 ble det arrangert 14 klippekurs med til sammen
107 deltagere. Det er en oppgang fra 2013, da det ble
arrangert 13 kurs med 100 deltagere. De fleste kursene
var for nybegynnere eller kombinasjonskurs for både
nybegynnere og viderekomne. I tillegg ble det arrangert
et proffkurs. 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.
Klippeinstruktørkurs
Det har de siste årene vært ønske om å arrangere et
kurs for å utdanne nye klippeinstruktører. Høsten 2014
ble det derfor arrangert et 24 timers klippeinstruktørkurs
på Dal i Akershus, der kursinstruktører var Sven Reiersen
og Doug J. Lambie. 6 deltakere deltok og ble godkjente
som nye instruktører i NSG’s klippeinstruktørkorps.

KONKURRENTER: Jonathan Gerhard Haakull og Emily Perry, begge
fra Rogaland, sørget for en spennende duell under NM-finalen i ullhåndtering. Emily ble ferdig med sin øvelse et par sekunder før
konkurrenten, men Haakull trakk likevel det lengste strået etter at
dommerne hadde studert kurvene med sortert ull.
Foto: Anne-Cath. Grimstad

NM i saueklipping
og ullhåndtering
NM 2014 ble arrangert av Sirdal Sau og
Geit i samarbeid med
Vest-Agder Sau og
Geit. Konkurransen
var lagt til den årlige
«Hyttemesså» i
bygda, og ble et flott
arrangement. Totalt
deltok 42 klippere og
ullhåndterere
(51 i 2013).
Børge Høyland vant
NM-klassen for saueklippere og tok sitt
fjerde norgesmesterFOR FJERDE GANG: Børge Høyland fra
skap foran Neil Perry. Helleland i Rogaland vant sitt fjerde
norgesmesterskap i saueklipping da Sirdal
Juniorklassen ble
Sau og Geit arrangerte NM i saueklipping
vunnet av Lars
og ullhåndtering i oktober 2014.
Sønstevoldhaugen,
Foto: Anne-Cath. Grimstad
mellomklassen av
Magnus Heian og seniorklassen av Kristian Bårdseth.
I åpen, internasjonal klasse vant Åsmund Kringeland.
I ullhåndteringskonkurransen vant Gerhard Håkull foran
Emily Perry.
Samarbeid mellom Norsk Sau og Geit og raselag
Norsk Sau og Geit har de siste årene hatt en god dialog
med de ulike raselagene for sau og geit. Målet er en felles
innsats for småfeholdet i Norge. I perioden 2007–2012 ble
det inngått samarbeidsavtaler med 12 raselag. Lag med
samarbeidsavtale får kr 100,- per medlem som også er
medlem i NSG. Ved årsskiftet 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.

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

- på lag med naturen

