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Kjære medlemmer,
tillitsvalgte og ansatte i NSG
Da er vi godt inne i 2016 og står foran nye oppgaver og
utfordringer. Det er en tid for både å se tilbake og videre framover.
Vi må vel trygt kunne si at organisasjonen vår også merkes av de
omveltninger som foregår ellers i samfunnet, gjennom den store
forenklings- og reformprosessen som drives fram av dagens regjering.
NSG blir særlig påvirket av den nye kursen i landbrukspolitikken. Vi må ta lærdom av
det som skjedde i fjor, og landbruksorganisasjonene må snakke bedre sammen. Vi går
tøffere tider i møte og må være innstilt på at det kommer nye endringsforslag under
jordbruksforhandlingene, også i år. Heller ikke, så langt i år, har vi fått noe signal om
hvordan endringene skal gjennomføres, eller om de foreslås gjennomført. Før årets
forhandlinger vil NSG kreve innsyn i de drøftinger som har foregått mellom faglagas
representanter og departementet, før vi leverer våre innspill.
Vi skal ikke la erfaringene fra jordbruksforhandlingene i fjor legge en demper på samarbeidet med faglaga, men heller legge vekt på å få til et bedre samarbeid. Som jeg har
sagt så ofte før, vi er totalt avhengige av et godt samarbeid med både Bondelaget og
Småbrukarlaget for å få støtte for våre produksjoner. Vi vil bidra til en god tone mellom
våre organisasjoner når nye jordbruksforhandlinger starter om ikke så altfor lenge.
Beitesesongen 2015 ble svært variert. På Vestlandet lå det lenge så store snømengder i
fjellet at det forsinket beiteslippet med flere uker. Andre hadde tidligere beiteslipp enn
vanlig og gode beiter hele sesongen, takket være nok nedbør. Så vet vi jo at det ikke
hjelper om beitene er gode, dersom dyra ikke får gå i fred så de får tatt til seg næring
som de skal. For mange ødelegges beitesommeren av den store mengden rovvilt som
livnærer seg av husdyra våre.
Antall beitebrukere som søker erstatning for tap til rovvilt har gått ned. I 2015 var det ca.
1500 som søkte om rovvilterstatning. Antallet har gradvis sunket fra å ligge på ca. 20002500 over flere år. Stadig færre dyr blir erstattet, og dette omtales som en positiv utvikling
av våre myndigheter. Jeg er ikke så sikker på at det er en riktig tolkning av utviklingen!
For går man litt dypere ned i materien, ser vi at bakgrunnen for de tilsynelatende «fine
talla» er at det forsvinner brukere i de mest belasta rovviltområdene. Det er ikke positivt
for norsk matproduksjon og utnyttelse av beiteressursene at gode beiteområder blir
liggende brakk og lammekjøttproduksjonen blir lagt ned i de mest rovviltutsatte
områdene. Det er ille med tanke på at verden trenger mer mat og at Norge trenger å øke
sjølforsyningsgraden, men det er også uheldig for distriktene, som mister arbeidsplasser.
Denne utviklingen bidrar til økt sentralisering og fraflytting fra distriktene.
Omstillingsoffensiven fra Miljødirektoratet, nå mot beitebrukere i Saltdal, er et godt
eksempel på konsekvenser for et lite lokalsamfunn, når forvaltningen av rovvilt tres ned
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over hodene på folk, etter strategier lagt på nasjonalt nivå. Det er selvfølgelig lettere for
folk som sitter langt unna de det gjelder å bare sette en strek over beiteområder som har
vært i bruk i generasjoner.
Soneinndelingen er dømt til å bli vellykket for gjeninnføringen av rovvilt i Norge, og like
fordømt uforenlig med beitebruk. Rovviltet vil ustanselig jakte på mat, og de kan forflytte seg over lange avstander for å finne de enkleste byttedyra. Soneinndelingen ivaretar
slett ikke den todelte forvaltninga. Beitebruken er stadig på vikende front, og ingen av
oss vet hvor dette ender.
Vi som bruker utmarka til beiting må bli flinkere til å tenke fellesskap. Vi er fanget i
det nettet som er lagt ut - vi kriger mot hverandre for å bedre situasjonen i våre egne
områder.
Organisasjonene som arbeider for økt bruk av utmarksbeitene til matproduksjon må
arbeide mer med felles strategier og tale med én stemme. Slik jeg oppfatter det, lar vi oss
også styre av de oppdrag rovviltforvaltningen arbeider med. Dessverre responderer vi
altfor ofte i tråd med de forventninger som forvaltningens «splitt- og hersk»-strategi
legger opp til.
Vi taper stadig nye beiteområder, og samarbeidet mellom brukere usettes for utidig press.
Vi må ta vare på hverandre, og ikke støtte ordninger som rammer andre beitebrukere.
Rovviltbestandene må ned, og vi må ha en ny rovviltpolitikk. Våre produksjoner, tuftet
på fornybare ressurser med sunne produkter som resultat, har ikke det norske folk råd til
å miste!
En stor takk til medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i hele organisasjonen for arbeidet
dere har lagt ned i 2015. Takk til styret og nestleder for den ekstra innsatsen dere har lagt
ned høsten 2015.
Med hilsen Tone Våg

Omslag:
VIKTIG MEDARBEIDER: En godt trenet gjeterhund er til uvurderlig hjelp for sauebonden i arbeidet med dyra.
Foto: Cathinka Kjeldstrup.
TOPP KVALITET: Etter at de aller fleste geitebestetninger nå har sykdomssanert, har geitmelka endret både smak og karakter og er
kvalitetsmessig helt ypperlig for ysting. Næringa forventer derfor at TINE nå skal klare å øke produksjonen, og få mer av de ypperlige
produktene ut i markedet. Foto: Ingunn Nævdal
VIKTIG NÆRING: Sauebonde Anne Berit Gjermundshaug (t.v.) i Alvdal og søskenbarnet Hilde Gjermundshaug Pedersen fra
Brumunddal tar en titt på besetningen til Anne Berit som går ute på dagtid i november. Om ikke Hilde er sauebonde selv, er begge de
tidligere langrennsløperne enige om at sauenæringa er viktig, både for matforsyning, kulturlandskap og bosettingsmønster.
Foto: Anne-Cath. Grimstad
NORGESMESTER FOR 5. GANG: Børge Høiland fra Helleland i Rogaland ble norgesmester for 5. gang under NM i saueklipping og
ullhåndtering i Bjerkreim 2015. Foto: Anne-Cath. Grimstad

Årsmeldingen er skrevet av styret og ansatte i NSG.
Redaktør: Anne-Cath. Grimstad. Grafisk produksjon: Hennum Tekst og Bilde
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II ORGANISASJONSARBEIDET
1. Landsmøtet
Landsmøte 2015 ble avholdt 18. og 19. mars på Scandic Hotell Gardermoen.
I overkant av 100 delegater, gjester og ansatte var til stede da NSGs ordfører Sigmund
Skjæveland ønsket velkommen til landsmøtedelegater, ansatte og gjester, og foretok
opprop i henhold til listene. Da det er bestemt at Landsmøtene i NSG heretter skal
foregå på Gardermoen, var det ikke lagt opp til noen tradisjonell åpning fra vertskommunen/-fylket, slik praksis har vært før.
Fagtema Landbrukspolitikk m/debatt
Innledning ved landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp)
Statsråden startet med å gi uttrykk for sin begeistring for sau og norsk kulturlandskap. Hun viste til den tidligere nedgangen i saueholdet, der tendensen nå er snudd.
Stadig flere er interessert i å satse, sa hun, og viste eksempler på det.
Listhaug kom så inn på statusen i norsk landbruk ved regjeringsskiftet, og viste til de
mange dystre spådommene for landbruket ved den nye blå-blå regjeringen, som hun
mente, alle er gjort til skamme. Etter halvannet år er situasjonen den at produksjonen
på sau er i ferd med å øke, det er optimisme i næringen, det er lavere omdisponering
av landbruksarealer enn før, og investeringene i landbruket økte med 20 prosent i
første halvår i 2014 i forhold til året før. Det trodde ikke Listhaug at bøndene ville
gjort uten at de hadde tro på framtida.
Statsråden pekte også på spådommen om at den nye landbrukspolitikken ville føre til
overproduksjon. Men i så fall må man være flinkere å lete etter nye markeder, sa hun,
og viste til eksempler på vellykkede eksportprosjekter.
Listhaug tok deretter for seg geitenæringa. Her produserer vi mer enn vi trenger selv
for tiden, og statsråden mente vi må bli flinkere til å utnytte ressursene, både når det
gjelder geitmelk og kjekjøtt.
Alle partiene på Stortinget står bak rovviltforliket om at vi skal ha både rovdyr og
beitedyr i Norge. Statsråden mente at soneforvaltningen er en utfordring. Regjeringa
har hatt møter med rovdyrnemndene, og har bedt disse om å se på de ulike sonene og
ta stilling til om noe kan gjøres for at de skal kunne fungere bedre. Listhaug var også
innom internasjonale handelsavtaler. Hun sa at eventuelle endringer i regelverket
sannsynligvis vil bli avklart i løpet av året.
Lederens tale
Lederens tale ble utdelt og tatt med i generaldebatten etter behandlingen av
årsmeldingen. Nedenfor er gjengitt noen av hovedpunktene i talen:
Tone Våg mente at vi nå om dagen er vitne til en kursendring, fra fellesløsninger og
solidaritet til hver mann sin rett. Det ser ut til at alt stort betraktes som flott, og at
man skal vekk med alt smått! - For Frp og Høyre gjelder dette enten det er snakk om
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kommuner eller gårdsbruk. Men vi vet at sammen produserer flere små like mye som en
stor. Faktisk er det sånn at i 2014 leverte bruk på 50 til 100 vinterfora sau hele 67 % av
alle lammeslakt. Kom ikke da å si at de minste bruka ikke har sin berettigelse i norsk
matproduksjon. Landets topografi, gårdenes og beitenes beliggenhet, praktisk gjennomføring av beiting på hjemmebeiter og utmarksbeite er ikke tatt inn i vurderingen når det
legges opp til at det er stordrift på sau som skal gjelde, sa hun.
I Jordbruksoppgjøret i 2014 leverte NSG innspill til faglaga mot denne endringa. Småfenæringas bekymring gikk ut på at driftsformen med utegang lett kan øke i omfang, også i
områder der det ikke finnes vinterbeiter. Da ordningen kom i stand, var det for å utnytte
kystlyngheiene og områder der det er aktuelt med vinterbeiting. NSG ønsker å bidra til at
vi unngår dyrelidelser i snørike områder, der sauen ikke har naturlig tilgang på beite på
vinteren.
- Prognosene for 2015 viser en underdekning på ca. 2200 tonn lammekjøtt. Den underdekningen vi har hatt har i alle fall virket positivt, og vi har fått bedre betalt for kjøttet.
Dette kan fort endre seg om produksjonen når taket. Se bare på hvordan det er i svineproduksjonen og for kyllingen for tiden, påpekte Tone Våg.
Hun gikk videre over til geitenæringa, og minnet om at geitemelka har endret både smak
og karakter etter at sanering er unnagjort på de fleste geitebruka. Prosessen har vært en
suksess for næringa, dyrehelsen og forbrukeren, mente hun. Kvaliteten er nå helt ypperlig,
både smaksmessig og kvalitetsmessig, for ysting. Næringa forventer derfor at Tine nå skal
klare å øke produksjonen og få mer av de ypperlige produktene ut i markedet.
Utnytting av kjekjøttet som en ressurs har vært tema i flere år. Vi må finne løsninger som
gjør det lønnsomt å nytte kjea til kjøttproduksjon, dette også fordi det kan skade omdømmet vårt om vi ikke raskt finner gode løsninger. I jordbruksoppgjøret i fjor fikk
kjeslakt et betydelig løft økonomisk, fra 80 til 300 kr pr slakt.
- Prosjektet Friske føtter avslutta, og vi må stole på at Mattilsynet har ressurser til å sette i
verk nødvendige tiltak om fotråte skulle bryte ut igjen. Men det viktigste av alt er at
fotråteutbruddet har endret næringas holdninger til smitterisiko.
Lederen kom også inn på Krokann-dommen, der NSG, Bondelaget og Småbrukarlaget i
ettertid gikk ut og ba alle som hadde saker med avkorting om å sende sakene inn med
begjæring om ny behandling. Disse 77 saken ligger fortsatt ubehandlet på bordet i
Miljødirektoratet og vil etter sigende bli behandlet til sommeren.
- Vi har fått en ny erstatningsordning for rovvilttap. Legg merke til at direktoratet ber om å
få bruke sauekontrollen til hver enkelt av oss. Tenk nøye igjennom før du svarer JA på det.
Jeg er redd for at myndighetenes innsyn i sauekontrollen ikke vil bidra til sikrere informasjon eller dokumentasjon, enn om vi selv tar ut listene våre og sender dem med søknaden!
Noe annet Tone Våg kom inn på i talen, var at vi nå har fått en egen forskrift for omstilling av sauholdet i rovdyrområder. Forskriften kan muligens også virke som en gulrot til å
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legge ned beitebruken, slik at det blir lønnsomt å slutte med sau bare fordi du har gått lei,
eller fordi neste generasjon ikke vil overta med denne driftsformen på gården, mente hun.
- Slik er det vel ikke ment at det skal være, men forskriften er ny og det gjenstår å se om
kriteriet om flere år med store tap blir fulgt!
Etterspørselen etter norsk ull øker, mens ulla på sauene våre blir dårligere og dårligere.
- Fordi vi ikke får godt nok betalt for ulla, er vi i ferd med å avle den så dårlig at vi ikke
fortjener betaling, les tilskudd! Kommer vi dit at vi mister tilskuddet, ja da har vi lagt
gullegget, sa Våg ironisk! - Vi kan ikke bygge ned kvaliteten på ulla og samtidig kreve
større tilskudd!
Avlsmøtet i mars i år slo fast at det er viktig å sette opp verdien på ullkvaliteten i avlen, og
det er avgjørende at dette når ut til ringene og kåringsdommerne.
- Jeg har stor tro på ei lysende framtid for geite- og saueholdet i Norge, presiserte NSGlederen. Landet vårt er som skapt for småfe. Utmarka er framtida for sau og geit i Norge.
Den er vår viktigste ressurs og et viktig supplement til gårdens egne ressurser. Å bruke
utmarka handler også om god dyrevelferd. Og husk at det er forbrukeren som har siste
ordet når det gjelder hva slags mat de vil ha. Kan vi levere et kjøtt som virkelig er renere
og basert på norske ressurser i framtida, har vi et fortrinn.
Hun mente dessuten at vi må drive kunnskapsformidling om vår egen produksjon, slik at
det er det rette bildet som kommer fram. Ikke engang alle som skal starte opp med sau vet
hvor viktig det er med stort nok beiteareal!, Da kan vi ikke forvente at politikere eller forbrukere, - og i alle fall ikke byråkrater, har greie på dette. Kunnskapsmangelen er stor!
Lederen foreslo at organisasjonen vår må legge strategier for hvordan vi gjør dette
arbeidet. Det er på tide at vi bruker profesjonelle rådgivere på hvordan vi skal framstille
vår produksjon på en best mulig måte og på en mest mulig korrekt måte i media.
Tone Våg avsluttet talen sin med følgende apell:
- Dere, skal vi bli enige over hele landet, selv om vilkårene er veldig forskjellige, at
uansett størrelse, uansett egne avlsmål, uansett hva som passer meg og min gård best, så
er det viktigste framfor alt at det fortsatt produseres lammekjøtt i utmarka i Norge i
framtida?
Revisjon av NSGs lagslover
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 sendt på organisasjonsmessig
høring, der lokallagene hadde frist til 1. februar 2015 med å sende sine uttalelser til
respektive fylkeslag!
Styrets framlegg til reviderte lagslover for NSG 2015 ble behandlet av Representantskapet dagen før Landsmøtet, hvor det blant annet kom benkeforslag om å avholde
Landsmøte hvert år i stedet for annethvert, slik det er nå. Forslaget ble imidlertid
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trukket i påvente av en utredning av hvilke konsekvenser en slik lovendring ville
medføre.
Styret satt sammen med administrasjonen natta før Landsmøtet, og la neste morgen
fram en slags utredning med fordeler og ulemper ved å arrangere landsmøte hvert år.
Konklusjon var imidlertid at det ikke hadde resultert i noe endringforslag fra styrets
side når det gjelder frekvensen på Landsmøtet. Styret forholdt seg til annethvert år.
Mye av diskusjonen rundt lagslovene dreide seg likevel om dette temaet, men til slutt
ble saken med landsmøte hvert eller annethvert år vedtatt utsatt til Landsmøtet 2017,
med 30 mot 29 stemmer.
Behandlingene av Lagslovene medførte likevel flere store og små endringer i forhold
til det som hadde vært gjeldende fra før. Den største endringen i lovene er at gjeterhund er nevnt spesifikt i formålsparagrafen. Blant annet står det nå at «…NSG skal
fremje bruk av gjetarhund…». En annen endring er at representantskapet er utvidet
med en gjeterhundrepresentant.
Det er kommet inn en ny setning i §2 Organisasjonsform som sier at «…Alle ledd av
organisasjonen har organisasjonsform foreining, og skal vere registrert som eigen juridisk
eining i Brønnøysundregistrene.» Videre er det tatt med i §2 at «…All aktivitet i regi av
NSG skal organiserast av NSG sine lokal- eller fylkeslag, NSG sentralt eller den/dei som
lagsapparatet til NSG gjev i oppdrag å gjennomføre arrangement….».
§3 Medlemskap har fått en ny setning der det står at: «…Deltaking i aktivitet i regi av
NSG krev medlemskap, dersom styret i NSG ikkje har bestemt anna.»
En annen vesentlig endring som er ny er en setning i §12 Lokallaga. Der er det nå tatt
inn at «…Lokallag som ikkje vert drive etter lagslovane kan setjast under administrasjon
av fylkeslaget for å vurdere grunnlaget for vidare drift…»
De nye lagslovene finner du på nettsidene til NSG.
Medlemskontingent 2016
Landsmøtet vedtok at medlemskontingenten holdes uendret i 2016.
Følgende satser og fordeling av medlemskontingent ble vedtatt for 2016:

Lokallag
Fylkeslag
Landslag
Sum
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Hovedmedlem
0-50
195
300
505
1 000

Hovedmedlem
51220
325
955
1 500

Husstand/
støttemedlem
150
105
145
400

Æresmedlem

400
400

Ingen store endringer i ledelsen
Nesten hele styret i NSG ble gjenvalgt under Landsmøtet. Eneste nye styremedlem ble
Kjell Erik Berntsen fra Berkåk i Sør-Trøndelag. Han kom inn i stedet for Stein Øyvind
Bentstuen fra Eidsvoll i Akershus, som gikk ut.
Ove Holmås fra Hordaland fortsetter som nestleder. Også ordfører Sigmund Skjæveland fra Rogaland og varaordfører Ragnhild Sæle fra Sogn og Fjordane fikk fornyet
tillit. Landsmøtet valgte Terje Benjaminsen fra Troms som 1. varamedlem til styret,
Odd Bjarne Bjørdal fra Møre og Romsdal som 2. varamedlem og Torill Undheim fra
Rogaland som 3. varamedlem.
Geiterepresentanter i representantskapet vil de neste to åra bestå av Atle Aronsen fra
Troms, Hallvard Veen fra Rogaland og Egil Håheim fra Buskerud.
Arne Johannes Loftsgarden fra Telemark ble valgt inn som nytt medlem av representantskapet. Dette valget kom som en følge av de nyreviderte vedtektene, som sier at
representantskapet nå skal ha en landsmøtevalgt gjeterhundrepresentant.

STYRET: Fra venstre 1. rekke: Ordfører Sigmund Skjæveland, styremedlem Anne Kari Leiråmo
Snefjellå, leder Tone Våg og styremedlem Tone Edland. Fra venstre bakre rekke: Styremedlem Kjell
Erik Berntsen, nestleder Ove Holmås, styremedlem Pål Skoe Kjorstad og styremedlem Sigurd
Vikesland. Foto: Arne Flatebø
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Registreringskrav for Border Collie
NSG har i lengere tid forsøkt å få innført godkjent gjeterhundprøve som krav for
registrering av valper hos Norsk Kennel Klub (NKK), uten å lykkes med det. I det
senere har gjeterhundavdelingen imidlertid oppnådd god dialog med NKK og så nå
mulighet for å få inn krav vedrørende registrering, noe som krever vedtak i raseforeningens (NSGs) landsmøte.
Landsmøtet vedtok de kravene til registrering av border collie-valper som Gjeterhundrådet ønsket, nemlig at begge foreldre skal ha godkjent bruksprøve, og at
minst en av foreldrene skal ha DNA-test som viser normal tilstand i forhold til
øyensykdommen CEA (Collie eye).
Ny gjeterhundpris
Under Landsmøtemiddagen på kvelden onsdag 18. mars ble det overrakt flere hederspriser.
Nytt av året var hedersprisen «Gjeter’n», en egen utmerkelse til personer med stor
innsats innen gjeterhundarbeidet i NSG. Gjeter’n 2015 ble tildelt Olav Tiller fra Verdal
i Nord-Trøndelag og Jon Sand fra Lier i Buskerud, begge godt kjent blant gjeterhundfolket i hele landet.

Bildet viser NSGs styreleder Tone Våg (t.v), prisvinnerne Olav Tiller og Jon Sand, rådgiver for
gjeterhund i NSG, Cathinka Kjeldstrup og leder i gjeterhundrådet, Arne J. Loftsgarden.
Foto: Anne-Cath. Grimstad
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Andre priser
Avlsstatuett og diplom for beste avkomsgranska vær i 2014 ble tildelt Jan Aarskog fra
Brummundal i Hedmark for NKS-væren 201113933 Filops.
Avlsstatuett og diplom for beste avkomsgranska bukk i 2014 ble tildelt Turid Horpedal
og Svein Jarle Selseng fra Sogndal i Sogn og Fjordane for bukken 2011431 Sogningen.
Lykleprisen 2014 ble tildelt Knut Erik Grindaker, Oslo, pensjonert TINE-ansatt.
Gromsauen 2014 gikk til Ove Arne Myklebust, Søgne i Aust-Agder.
Prisen for årets superverver 2014 ble tildelt Bjarne Berge fra Kvinnherad i Hordaland
som hadde vervet 18 nye medlemmer.
Uttalelse fra Landsmøtet
En redaksjonskomite bestående av representantene Terje Benjaminsen, Anne Kari L.
Snefjellå, Martin Mostue, Kristine Altin og Egil Håheim forberedte en uttalelse som
senere ble vedtatt av NSGs Landsmøte 2015. Uttalelsen fikk tittelen «Inkonsekvent
saksbehandling og uberettiget avkorting i erstatningsoppgjør for tap av sau til
freda rovvilt» og ble sendt til Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, andre relevante etater og
avdelinger i statsforvaltningen og landbruksnæringen, samt til presse og massemedier.
Uttalelsen er gjengitt som faksimile på neste side i årsmeldingen.

2. Representantskapsmøter
Det ble avholdt to Representantskapsmøter i 2015, ett på Scandic Hotell Gardermoen
17. mars i forkant av Landsmøtet, og ett på Park Inn Hotel, Gardermoen, 22. oktober.
Representantskapsmøtet 17. mars 2015
ble holdt på Scandic Hotell Gardermoen og var i det store og hele viet forberedelser
og saksbehandling til Landsmøtet.
Det ble oppnevnt redaksjonskomite for Landsmøtets uttalelser, laget framlegg til
medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder i valgkomiteen og fastsatt godtgjøring til styret og ordfører.
Sven Haughom, Vest-Agder ble gjenvalgt som leder i Kontrollutvalget, Thomas Åle,
Østfold, ble valgt som medlem og Kristine Altin, Nord-Trøndelag ble valgt som
varamedlem i kontrollutvalget.
Innkomne saker til behandling
Avkortet rovviltskadeerstatning for beitenæringa i Hedmark
Saken ble presentert for Representantskapet av representanten Martin Mostue. Han
fortalte om et generelt anstrengt forhold mellom beitenæringa og Fylkesmannens
miljøvernavdeling i Hedmark, som man mener legger opp til et lite ærlig, samt
stivbeint løp.
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Etter en omfattende ordveksling vedtok Representantskapet å ta kommentarene til
etterretning og sendte saken over til Landsmøtet.
Registreringskrav for Border Collie
Gjeterhundrådets leder Arne J. Loftsgarden presenterte saken, der rådet ba NSG (dvs.
raseklubben for border collie og working kelpie) om støtte i kravet om DNA-test for
CEA og Godkjent Gjeterhundprøve (GP) som kriterier ved registrering av valpekull
hos Norsk Kennel Klub.
Representantskapet anbefalte enstemmig at saken ble lagt fram for Landsmøtet for
vedtak.
Åpent fagmøte
På kvelden, mellom Representantskapsmøtet og Landsmøtet hadde Gjeterhundrådet
et åpent fagmøte det det ble redegjort for gjeterhundarbeidet i NSG.
Representantskapsmøtet 22. oktober 2015
var lagt til Park Inn Hotel, Gardermoen.
Hovedsakene på møtet var Jordbruksavtalen, medlemskontingenten framover,
Revisjon av NSGs lagslover i 2017, beitesesongen 2015/rovviltsaker/erstatninger og
korte orienteringer fra fagrådene.
Lederens tale
NSGs leder Tone Våg åpnet sin tale med å minne om at framtiden alltid er uforutsigbar,
og viste til at hennes egen nye store utfordring nå er at hun ved kommunevalget tidligere
denne høsten ble utnevnt som ordfører i hjemkommunen Snåsa. Det kunne derfor bli
krevende å få gjort en god nok jobb som styreleder i NSG. I samarbeid med resten av
styret var hun imidlertid kommet fram til en løsning med fordeling av arbeidsoppgavene
fram mot valg av ny styreleder ved Landsmøtet i 2017. - Så får man se om denne
ordningen fungerer tilfredsstillende framover, sa Tone Våg.
Tone Våg fortsatte med å berømme det arbeidet generalsekretæren og hans stab gjør for
styret i NSG og alle medlemmer rundt om i landet. Hun var ikke i tvil om at sentraladministrasjonene jobber mer enn det som kan forventes, til tross for knappe ressurser.
Om ikke NSG klarer å øke inntektene, må i alle fall innsparinger for å dekke kostnadsveksten ikke tas fra budsjettet til generalsekretæren og hans stab, men fra andre steder.
- Tross sein start, har beitesesongen vært god, med et halvt kilo tyngre lam i snitt i forhold
til i fjor. God pris så langt, sa lederen, som påpekte betydningen av markedsbalanse, nå
når lammekjøttet er tatt ut av målprissystemet. Kanskje det er på tide med ny kampanje
for lammekjøtt fra Norturas side for å få opp forbruket?
Deretter kom Tone Våg inn på geitemelk, der produksjonen har økt etter saneringsprosjektet, men uten at salget av geitost har økt tilsvarende. Produsentene krever sterkere
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markedsføring fra Tines side. Det samme gjelder for kjekjøtt, der det fortsatt er ulønnsomt
å fore fram kje til mat.
- Smafebønder produserer mat og bevarer kulturlandskapet ved å utnytte utmarka. Det
skal vi være stolte av. Dessuten er beiting den beste dyrevelferden man kan gi dyra sine.
Det er riktignok utfordrende, både med tanke på rovvilt og sykdom forårsaket av f.eks.
flått og fluemark, og krever tilsyn hele sesongen. I år har vi i tillegg erfart at også klimaet
kan være en trussel, med regn, vind og varme, og kraftig flom av en dimensjon man ikke
har sett tidligere. Flere sauer gikk tapt rundt om i landet, etter å ha blitt tatt av overflømte elver.
- Uttak av rovvilt er en forutsetning for å redde beitebruken, og vi må bare fortsette å
jobbe opp mot forvaltningen på fylkes- og regionnivå for å utnytte de muligheter for uttak
som finnes.
Lederen viste imidlertid til storsamfunnets overgrep mot den lille mann og kvinne med
eksempler fra Nordland, der direktorat og fylkesmann går direkte på hver enkelt sauebonde i Saltdalen for å få dem til «frivillig» å gi opp drifta og ta imot omstillingsmidler.
Derfor ba hun Representantskapet være med på en uttalelse med bakgrunn i det som
skjer her, og dermed få satt et større fokus på hvilke overgrep som faktisk skjer.
Når det gjelder jordbruksforhandlingene, vet man at omlegging av produksjonstilskuddet,
ny telledato og nye forenklinger er under vurdering. NSG er positiv til noen av endringene, men vil ikke støtte at tilskuddet tas bort på den dårligste ulla. Det vil bl.a. gi et stort
avfallsproblem.
Justering av Lagslovene, som var opp til behandling under Landsmøtet i vår, ble ikke
sluttført, og lederen ba lokal- og fylkeslag sette fokus på disse, gjerne som tema for et
medlemsmøte, med tanke på endelig behandling under neste landsmøte. Hun minnet
samtidig om kravet om at alle lokallag skal være registrert i Brønnøysundregistrene, og at
bare en tredjedel av lagene har dette i orden per i dag.
- Vi må fortsette å bruke utmarka i størst mulig grad, bruke graset og urtene der, og
utnytte de ressursene hele det norske landbruket i utgangspunktet er bygd på. Økt bruk av
importert kraftfôr forsvarer ikke vår eksistens eller sikrer vår framtid. Det er viktig å få
ned kostnadsnivået. At dyra beiter, er mer effektivt og både mindre tidkrevende og
ressurskrevende enn å høste og fôre, - bare man legger til rette for det. NSG kan målbære
dette, som motvekt til de aktørene som vil ha slakta så fort opp i vekt at det ikke er «tid
til» å ferdig-fôre på grovfôr.
Jordbruksavtalen
Generalsekretær Lars Erik Wallin innledet om saken, med utgangspunkt i at Norsk Sau
og Geit hvert år gir innspill fra småfê-/beitenæringas interesseområder til forhandlingspartene i jordbruksavtalen. De to siste årene har det vært mye bakgrunnsarbeid, i
2014 i forhold til delvis omlegging fra mordyrtilskudd til slaktetilskudd og i 2015 i
forhold til utbetalingsomlegging for slaktetilskudd. Her redegjorde Wallin litt mer om
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detaljene i ordningen, og gikk blant annet gjennom meldingen som ble sendt ut etter
at proposisjonen ble vedtatt, og som ligger på NSGs nettsider.
Det er å vente at det også i 2016 vil være svært viktig å følge nøye med i forberedelsene til forhandlingene og når disse pågår. Av varslede endringer det skal forhandles
om er både nytt forvaltningssystem for produksjonstilskudd, endring av telledato og
tilskuddsordningen for ull. Dette er viktige saker for småfenæringa, som vil få mye
fokus i månedene framover, sa Wallin.
Medlemskontingenten framover
Styremedlem Kjell Erik Berntsen redegjorde for saken, der en intern arbeidsgruppe skal
forberede eventuelle endringer i kontingentsystemet/lovene fram mot Landsmøtet 2017.
Fra 2016 vil forfall på medlemskontingenten være 1. januar og faktura sendes ut med
desembernummeret av medlemsbladet Sau og Geit.
Norsk Sau og Geit innførte gradert kontingent på hovedmedlemsskapet i 2004, men
under Representantskapsmøtet/Landsmøtet i mars 2015 ble det drøftet om det igjen
er aktuelt å gå tilbake til én kontingentsats for hovedmedlemmer. Berntsen ba representantene tenke nøye gjennom ulike sider av kontingentspørsmålet fram mot Landsmøtebehandlingen i 2017, og se på økning i NSG-kontingenten sammenlignet med
annet pengeforbruk medlemmene har gjennom året. Dagens todeling av hovedmedlemmene byr på store administrative utfordringer, og et av gruppas forslag er å
innføre én sats for hovedmedlemmer. Med dagens nivå, vil det føre til at kontingenten
for alle hovedmedlemmer vil komme til å ligge på rundt 1250 kroner i året, mot
dagens henholdsvis 1000 og 1500.
Revisjon av NSGs lagslover i 2017
Styremedlem Kjell Erik Berntsen redegjorde for bakgrunnen, der NSGs styre i mai
2015 oppnevnte en intern arbeidsgruppe som skal forberede evt. endringer i
kontingentsystemet/lovene fram mot Landsmøtet 2017.
Berntsen beskrev diskusjonen rundt lagslovene under Landsmøtet i 2015 som ugreie,
selv om de til slutt førte til et brukbart resultat. Skal vi ha Landsmøte hvert år?
Hva skal Representantskapets rolle være? Hva med oppgaver og maktfordeling i
organisasjonen? Dette er ting alle ledd i organisasjonen må tenke gjennom. - Kom
med innspill og ideer nå, ikke rett før man skal fatte vedtak, oppfordret Berntsen.
Beitesesongen 2015 - rovviltsaker/erstatninger
Utmarksrådets leder Pål Kjorstad redegjorde for årets beitesesong, og sa han følte det
var vanskelig å være positiv etter en slik sesong, hvor rovviltproblemene har vært
overveldende. Han var også oppgitt over Miljødirektoratet og forvaltningen for øvrig.
Blant de største rovvilthendelsene sesongen 2015 nevnte han ulven i Enebakk, jervproblemene i Saltdalen, ørneplagen i Rissa, omgjøringssakene etter Krokanndommen og rovviltangrepene innenfor rovviltsikre gjerder
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Uttalelse fra Representantskapet
Med bakgrunn i at miljøforvaltningen i Saltdal i Nordland har forsøkt å overtale
sauebønder til å legge ned drifta og i stedet ta imot omstillingsmidler, vedtok representantskapet en uttalelse som ble sendt til Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Fylkesmennene og pressen. Uttalelsen hadde tittelen «Maktmisbruk fra
offentlig forvaltning», og hadde følgende innhold:
«Beitedyr har fortrinnsrett i beiteprioriterte områder!
Forvaltningen misbruker sin maktposisjon når de kontakter enkeltbrukere i beiteprioriterte områder og tilbyr omstilling. Dette er indirekte ekspropriering av beiteretten. Når
bønder gir opp å drive med sau på grunn av rovdyrangrep, skyldes ikke dette frivillighet
eller ønske om omstilling. Økende rovviltbestander og mangelfull forvaltning setter
sauebønder under hardt press, noe som fører til resignasjon og opphør av saueholdet i
flere deler av landet.
Representantskapet i Norsk Sau og Geit tar avstand fra miljøforvaltningens framgangsmåte i Saltdal. Framgangsmåten vitner om et uklart skille mellom byråkrati og politikk.
Norsk Sau og Geit forlanger at Stortingets rovviltforlik etterfølges, slik at beitedyr har
fortrinnsrett i beiteprioriterte områder.»

3. Arrangementer
Geitedagene 2015
Rundt 130 geitebønder og fagpersoner deltok da Norsk Sau og Geit arrangerte Geitedagene 2015 helga 21. til 23. august. Programmet var like spekket med aktuelle foredrag som før, selv om arrangementet denne gangen var lagt til mer urbane strøk enn
geitefolket er vant til.
Det hele foregikk nemlig på et stort hotell på Mastemyr i Oslo, som var en slags
nødløsning fordi de opprinnelige arrangørene så seg nødt til å utsette til neste år. Det
så som nevnt ikke ut til å innvirke særlig på oppslutningen. En engasjert forsamling
viste at de har blikket rettet framover og er opptatte både av faglig utvikling og av
utfordringene næringa står overfor. Og utstillinger og geiterelevante utflukter fikk
man også denne gangen.
Av de temaene som skapte størst engasjement, var produksjon av kjekjøtt og markedsbalansen for geitmelk. Viljen til å gå nye veier og prøve ut alternative opplegg for
kjekjøttproduksjon kom tydelig fram. Samtidig kom det klare signaler fra deltakerne
om at man forventer større innsats rundt kjekjøtt fra Nortura.
Norgesmesterskap i saueklipping og ullhåndtering
I alt 57 deltakere hadde meldt seg på årets norgesmesterskap i saueklipping og ullhåndtering, som ble arrangert i tilknytning til den tradisjonsrike Bjerkreimsmarken
på Vikeså i Bjerkreim med Bjerkreim Sau og Geit som lokal arrangør. En rekke av
deltakerne stilte i flere klasser og øvelser, så antallet «startende» ble langt høyere.
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ØKENDE INTERESSE: Rundt 20 av deltakerne under Geitedagene 2015 valgte fagturen til
boergeitbesetningen på Glittre Gård i Hakadal under lørdagens ettermiddagsprogram.
Flere av landets geitmelkprodusenter har begynt å tenke på muligheter for å kombinere melk- og
kjøttproduksjon og har vist interesse for å benytte bukker av boergeit på en del av besetningen, for å
produsere kje for slakt. Her viser geitebøndene på Glittre, Tomas Arnheim (t.v.) og Kjell Myhrer en
del av besetningen. Foto: Anne-Cath. Grimstad

Børge Høiland fra Helleland tok like godt både NM-tittelen for 5. gang og seieren i
den åpne internasjonale finalen. I klassen for ullhåndtering vant Gerhard Håkull fra
Vindafjord i Rogaland foran Janine Grimås fra Vikedal, også Rogaland.
Les mer om NM-arrangementet under kap. II/ 12. Ull, saueklipping og ullhåndtering

SPPEDKLIPPING: Som en del av NM-arrangementet ble det også holdt konkurranse i speedklipping. Bildet viser Robert Tangrand fra Nordland i aksjon, mens en fullsatt publikumshall følger
spent med. Foto: Anne-Cath. Grimstad
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Norgesmesterskap i
bruk av gjeterhund
Norgesmesterskapet i bruk av gjeterhund 2015 ble arrangert i Kvitfjell i
Ringebu, Oppland, fra 4. til 6. oktober.
Arrangementet foregikk i regi av MidtGudbrandsdal Gjeterhundlag og SørGudbrandsdal Gjeterhundlag, og var et
spennende mesterskap helt fram til
slutten, der det endte med at Karin
Mattsson tok seieren med hunden Trim.
Hun ble etterfulgt av Torbjørn Jaran
Knive fra Buskerud med hunden Bea på
andreplass, mens Jane Espevoll med Pia
fra Rogaland kom på tredje. Beste
fylkeslag i kvalifiseringsrundene ble
Aust-Agder.
Les mer om norgesmesterskapet under
kap. II/ 11. Gjeterhund

NORGESMESTER: Karin Mattsson fra Alvdal i
Hedmark ble norgesmester 2015 med hunden
Trim. Her er hun fotografert hjemme i Alvdal
med noen av hundene sine.
Foto: Anne-Cath. Grimstad

4. Lag og medlemstall
Medlemstallet i NSG har holdt seg svært stabilt de senere årene. Mens vi hadde en
liten økning i 2014, var medlemstallet ved siste årsskifte tilbake på nivået i 2013. Tatt i
betraktning at vi hadde en økning i satsene for medlemskontingent i 2015, er det
behagelig med såpass beskjedne endringer. Blant de 18 fylkeslagene har 7 hatt
medlemsøkning i 2015, mens ytterligere ett har opprettholdt status fra 2014. Størst
netto økning hadde Oppland med 29 medlemmer, mens Østfold igjen hadde størst
prosentvis økning med 8,5 %.
I 2015 hadde NSG 11.014 medlemmer fordelt på 18 fylkeslag og 365 aktive lokallag.
I tillegg kommer 219 direktemedlemmer og abonnenter, dvs. totalt 11.233 medlemmer/ abonnenter. Tilsvarende tall for 2014 var 11.307, slik at nedgangen har vært på
0,66 % (Talla for 2012, 2013 og 2014 var -2,3 %, -0,64 % og +0,61%).
Medlemskontingenten og fordelingen av den for 2015 var slik:
Hovedmedlem Hovedmedlem Husstands- StøtteÆresf.o.m. 51 dyr
t.o.m. 50 dyr
medlem
medlem medlem*
- lokallag kr 220
kr 195
kr 150
kr 150
- fylkeslag ”
325
” 300
” 105
” 105
- landslag ”
955
” 505
” 145
kr 145
kr 400
Sum
kr 1500
kr 1000
kr 400
kr 400
kr 400
*) Kontingenten for æresmedlemmer skal betales av fylkes- eller lokallaget.
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Leder ved
årsskiftet 15/16

Østfold
Thomas Åle
Akershus
Håvard Semb
Hedmark
Ole Jakob Akre
Oppland
Arnfinn Beito
Buskerud
Tor Grøthe
Vestfold
Lars Bjarne Linneflaaten
Telemark
Jon Aslak Austjore
Aust-Agder
Kåre Blålid
Vest-Agder
Sven Haughom
Rogaland
Magne Jakob Bjørheim
Hordaland
Nils Inge Hitland
Sogn og Fjordane Ragnhild Sæle
Møre og Romsdal Odd Bjarne Bjørdal
Sør-Trøndelag
Olav Edvin Heggvold
Nord-Trøndelag
Kristine Altin
Nordland
Ann Guro Hansen
Troms
Terje Benjaminsen
Finnmark
Knut Birger Simensen
Direktemedlemmer og abonnenter
SUM

Fylke
2
8
21
32
18
1
14
9
9
33
30
48
33
20
25
32
22
9
366

370

Lagstall
2014

2
8
21
32
18
1
14
9
10
33
31
48
34
20
25
32
23
9

2013

365

2
8
21
32
18
1
14
9
9
33
29
48
33
20
25
32
22
9

2015
80
228
646
1204
546
87
313
179
281
1907
1409
1079
746
630
462
687
418
74
263
11239

2013
94
242
627
1223
536
92
313
188
286
1912
1472
1070
747
644
462
680
397
68
254
11307

102
242
613
1252
536
95
304
191
288
1910
1440
1065
758
649
454
658
391
66
219
11233

Medlemmer
2014
2015

Tabell 1. Lags- og medlemstall 2013, 2014 og 2015 (basert på innbetalt kontingent pr. 31.12.2015)
Av dette
hu.
støttemedl.
medl.
11
10
29
37
97
24
130
38
56
22
4
10
39
11
11
10
14
17
212
127
162
60
72
37
86
35
122
43
93
17
97
21
54
16
8
3
1
4
1298
532

5. Arbeidet i styret
Styret i NSG hadde 13 møter i 2015. 7 av disse var telefonmøter, to møter ble avholdt i
forbindelse med Representantskapsmøte og Landsmøte i mars (Gardermoen) og
Representantskapsmøtet i oktober (Gardermoen), mens ett ble holdt i forbindelse
med Geitedagene 2015 i august (Mastemyr).
I 2015 ble det til sammen behandlet 128 saker. Her følger en kortfattet orientering om
de viktigste sakene, samt en kronologisk liste over alle saker.
Sentrale saker gjennom året:
Jordbruksavtalen 2015
Det er ikke til å legge skjul på at jordbruksforhandlingene, etter regjeringsskiftet i
2013, har vært spesielt arbeidskrevende. Selvfølgelig for de som er direkte involvert,
men også for organisasjoner som NSG, som skal gi innspill og følge opp medlemmenes interesser!
I 2014 ble det stort fokus på overføring av tilskuddsmidler fra produksjonstilskudd på
mordyr til slaktetilskudd på kvalitetslam/-kje.
Og i 2015 ble den store saken omleggingen i utbetalingssystem for slaktetilskuddene
og de budsjettmessige konsekvensene av dette.
NSGs fanesak i flere år, økning i beitetilskuddene, har det blitt skuffene lite uttelling
på.
Omlegging i utbetalingssystem for tilskudd til kvalitetsslakt av lam og kje:
Denne saken var oppe i forhandlingene i 2014, men partene kom ikke til noen enighet.
En endring fra etterskuddsvis utbetaling (i juni året etter at dyrene var slaktet) til fortløpende utbetaling med slakteoppgjør, ble sett på som positivt og ønsket - også av
NSG.
Det som imidlertid kom svært uventet, var at Jordbrukets forhandlingsutvalg i sitt
krav i 2015 foreslo et opplegg med halv tilskuddssats i to overgangsår fra gammelt til
nytt system. Etter en nøye gjennomgang av dette forslaget hos ledelsen i NSG, ble det
raskt sendt en henvendelse til Jordbrukets forhandlingsutvalg om at et slikt opplegg
ikke var akseptabelt for småfenæringa, og at dette ikke måtte gjennomføres. NSGs
ankepunkt var at det i overgangsårene 2015 og 2016 måtte slaktes 2 årganger med lam
for å oppnå full utbetaling i 2016, og at dette før eller senere ville føre til et tap for den
enkelte småfeholder i forhold til om gammel ordning hadde blitt videreført.
Faglagene så imidlertid ikke grunn til å imøtekomme NSGs anmodninger, med
begrunnelse i at total årlig budsjettramme ville være den samme både før, under og
etter omlegging. Det ble også påpekt at forhandlingspartene så dette ut ifra totalbudsjett, og ikke på enkeltdyrnivå, slik NSG gjorde.
Partene gikk til forhandlinger med jordbrukets forslag, og dette ble det endelige
resultatet i Jordbruksavtalen 2015 mellom Staten og Norges Bondelag. Norsk Bondeog Småbrukarlag brøt forhandlingene underveis og ble ikke med på en endelig avtale.
NSG rettet flere anmodninger til faglagene mens forhandlingene pågikk for å få
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stoppet omleggingen, og en siste gang i forbindelse med høring på jordbruksavtalen i
Stortingets næringskomité, men lyktes heller ikke med dette.
Naturlig nok skapte denne omleggingen stor frustrasjon i næringa, med stort
engasjement fra mange enkeltbrukere. Mediedebatten pågikk heftig både under og
etter jordbruksforhandlingene.
Rovviltproblematikken
Se nærmere omtale under kap.II/7. Utmark/beitebruk
Revisjon av lagslovene
Se nærmere omtale under kap.II/1. Landsmøtet og 2. Representantskapsmøter

Kronologisk liste over styresaker behandlet i 2015:
Styremøte 15. januar 2015
01/15 Godkjenning av innkalling og sakliste
02/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte
14. oktober 2014 og telefonstyremøte 3. desember
2014
03/15 Terminliste/arbeidsplan 2015
04/15 Drøfting strategier/satsningsområder/økonomi
framover
05/15 Representantskapsmøte og landsmøte
17. – 19. mars 2015
06/15 Budsjett 2015
07/15 Nasjonale priser 2015
08/15 Regler for tildeling av avlsstatuetter sau
09/15 Avlsstatuett og utmerkelser på sau 2014
10/15 Avlsstatuett for geit 2014
11/15 Revisjon av regelverk for kåring av bukk og
dømming av melkegeit
12/15 Søknad om økonomisk støtte til avsluttet beitetvist
13/15 Landbruksforsikring og rettshjelpsordningen
14/15 Erstatning for tap av utmarksbeite
15/15 Årsmøtet i Sør-Trøndelag Sau og Geit mars 2014
16/15 Orienterings-/drøftingssaker
1. Personalsaker
2. Rovviltarbeidet – 2014 og 2015
3. Det nye medlemssystemet
4. Jordbruksforhandlinger 2015
5. Jakten på kvinnebonden
6. Referat fra møte i Fagrådet for geit 13.10.2014
7. Referat fra telefonmøte i Fagrådet for geit
19.11.2014
17/15 Eventuelt
Telefonstyremøte 22. januar 2015
18/15 Godkjenning av innkalling og sakliste
19/15 Avsetning av overskudd avl 2013 til fond
20/15 Prinsipper om fordeling av felleskostnader i NSG
21/15 Stillingsstørrelse Gjeterhund i NSG framover
22/15 Ekstratilskudd Klippe-NM 2014
23/15 Møtedato neste møte
Styremøte 9. februar 2015
24/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

25/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.
oktober 2014, telefonstyremøte 3. desember 2014,
styremøte 15. januar 2015 og B-protokoll fra
telefonstyremøte 22. januar 2015
26/15 Terminliste/arbeidsplan 2015
27/15 Styrets melding 2014
28/15 Årsregnskap 2014
29/15 Drøfting strategier/satsningsområder/økonomi
framover
30/15 Budsjett 2015
31/15 Medlemskontingent 2016
32/15 Representantskapsmøte og landsmøte 17. – 19.
mars 2015
33/15 Nasjonale priser 2015
34/15 Regler for tildeling av avlsstatuetter sau
35/15 Avlsstatuett og utmerkelser på sau 2014
36/15 Avlsstatuett for geit 2014
37/15 Revisjon av regelverk for kåring av bukk og
dømming av melkegeit
38/15 Søknad om økonomisk støtte til avsluttet beitetvist
39/15 Landbruksforsikring og rettshjelpsordningen
40/15 Årsmøtet i Sør-Trøndelag Sau og Geit mars 2014
41/15 Erstatning for fratatte beiterettigheter pga. rovdyr
– Grasdalen i Trollheimen
42/15 Jordbruksforhandlingene 2015
43/15 Høring – Forenkling av utmarksforvaltningen
44/15 Registreringskrav for Border Collie – landsmøtesak
45/15 Rovviltskadeerstatninger og forvaltningen
46/15 Orienterings-/drøftingssaker
8. Personalsaker
9. Rovviltarbeidet – 2014 og 2015
10. Rettssaken i Nord-Fron
11. Det nye medlemssystemet
12. Jakten på kvinnebonden
13. Referat fra telefonmøte i Utmarksrådet
04.02.2015
14. Styrereferater fra Norsk Landbrukssamvirke
15. sept. og 12. des. 2014
47/15 Referatsaker
a) Svarbrev til Christopher A. Lange vedr.
områderegulering, datert 22.01.2015
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b) Tilsvar pr. e-post 22.01.2014 fra Christopher
A. Lange vedr. områderegulering
Telefonstyremøte 25. februar 2015
48/15 Fordeling av fellskostnader for avl/semin 2015
49/15 Orienterings-/drøftingssaker
15. Jordbruksforhandlingene 2015
16. Høringen på lagslovene
17. Landsmøtet 2015
Telefonstyremøte 8. mars 2015
50/15 Framlegg til reviderte lagslover 2015
Styremøte 16. mars 2015
51/15 Godkjenning av innkalling og sakliste
52/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. – 10.
februar 2015, protokoll fra telefonstyremøte
25. februar 2015 og protokoll fra telefonstyremøte
8. mars 2015
53/15 Terminliste/arbeidsplan 2015
54/15 Representantskapsmøte og landsmøte 17. – 19.
mars 2015
55/15 Framlegget til reviderte lagslover 2015
56/15 Budsjett 2015
57/15 Drøfting strategier/satsningsområder/økonomi
58/15 Jordbruksforhandlingene 2015
59/15 Nyoppnevning av RNU fra 1. juli 2015
60/15 Valg av medlemmer til Gjeterhundrådet framover
61/15 Regelverk gjeterhund
62/15 Avkortet rovviltskadeerstatning for beitenæringa i
Hedmark
63/15 Engasjement mot nedleggelse av avdelinger i
Bioforsk
64/13 Orienterings-/drøftingssaker
18. Rovviltarbeidet 2015
19. Kontingentinngangen/medlemstall
20. Referat fra arbeids møte i Gjeterhundrådet
26.02.2015
65/15 Referatsaker
Telefonstyremøte 9. mai
66/15 Godkjenning av innkalling og sakliste
67/15 Jordbruksforhandlingene 2015 –
Omlegging av utbetalingssystem for tilskudd til
kvalitetsslakt av lam
Styremøte 2. juni
68/15 Godkjenning av innkalling og sakliste
69/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. mars
2015 og protokoll fra Telefonstyremøte 9. mai
2015
70/15 Terminliste/arbeidsplan 2015
71/15 Konstituering av styret
72/15 Representantskapsmøte 22. oktober 2015
73/15 Medlemstilslutning/kontingentinngang
74/15 Regnskap/økonomi
75/15 Drøfting strategier/satsningsområder
76/15 Jordbruksavtalen 2015
77/15 Nyoppnevning av RNU fra 1. juli 2015
78/15 Geitedagene 2015
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79/15 Eiendomsrett i Finnmarkseiendommen
80/15 Bruk av løs, på drevet halsende hund til skadefelling av bjørn
81/15 Orienterings-/drøftingssaker
21. Rovviltarbeidet 2015
22. Etter Landsmøtet
23. Skurv på sau
24. Mattilsynet og Sollisaken i Sokndal
25. Sauekonsulent i Norge
26. NM i klipping og gjeterhund 2017
27. Protokoll fra Representantskapsmøtet i NSG
17. mars 2015
28. Protokoll fra Landsmøtet i NSG 18. – 19. mars
2015
29. Forprosjekt om bedre utnyttelse av kjekjøtt
82/15 Referatsaker
a) Høring om fagrapport – «Forenkling av
utmarksforvaltningen», datert 24.02.15.
b) Høring om forslag til forskriftendringer
for mer effektiv felling av jerv, datert
07.04.15
c) Gjerding og gjerdehold, datert 19.05.15.
Styremøte 20. og 21. august 2015
83/15 Godkjenning av innkalling og sakliste
84/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. juni
2015
85/15 Terminliste/arbeidsplan 2015
86/15 Representantskapsmøte 22. oktober 2015
87/15 Medlemstilslutning/kontingentinngang
88/15 Regnskap/økonomi
89/15 Drøfting strategier/satsningsområder/økonomi
framover
90/15 Visjon for avlsarbeidet på sau – møte med ledelsen
i Avlsrådet for sau
91/15 Budsjett 2016
92/15 Sekretærfunksjonen i fylkeslag
93/15 Høring av rapport fra markedsbalanseringsutvalget – Evaluering av markedsbalansering i
jordbruket
94/15 Utredning av tilskudd til norsk ull
95/15 Orienterings-/drøftingssaker
30. Rovviltarbeidet 2015
31. Normaltap i forbindelse med rovvilterstatning
32. Jordbruksavtalen 2015
33. Geitedagene 2015
34. Rådet for dyreetikk: Etiske vurderinger av
dagens saueavl
35. Sprayfo-saken
36. Nye RNU fra 1. juli 2015
37. WTO
38. Info om fotråteutbrudd i Rogaland
96/15 Referatsaker
Telefonstyremøte 6. oktober 2015
97/15 Godkjenning av innkalling og sakliste
98/15 Representantskapsmøte 22. oktober 2015
99/15 Høring av rapport fra markedsbalanseringsutvalget – Evaluering av markedsbalansering i
jordbruket

100/15 Styreleders arbeidssituasjon framover – arbeidsfordeling i styret
101/15 Orienterings-/drøftingssaker
39. Rovviltarbeidet 2015
40. LandbruksOmnibusen høsten 2015
Styremøte 21. oktober
102/15 Godkjenning av innkalling og sakliste
103/15 Godkjenning av protokoller fra styremøte
20. – 21. august 2015 og telefonstyremøte
6. oktober 2015
104/15 Terminliste/arbeidsplan 2015 og 2016
105/15 Representantskapsmøte 22. oktober 2015
106/15 Representantskapsmøte 16. og 17. mars 2016
107/15 Medlemstilslutning/kontingentinngang
108/15 Regnskap/økonomi
109/15 Budsjett 2016
110/15 Arbeidet i styret framover
111/15 Mål for avlsarbeidet på sau – nytt framlegg
112/15 Statutter for NSGs avlsfond
113/15 Jordbruksforhandlingene 2016
114/15 Støtte til fylkeslag
115/15 Vaksine mot munnskurv
116/15 Fotråtesituasjonen i Rogaland
117/15 Orienterings-/drøftingssaker
41. Rovviltarbeidet 2015
42. Sau på Nett
118/15 Referatsaker
a) Søknad om Bruksprov ved registrering.
Brev til Norsk Kennel Klub datert 08.10.2015

b) Søknad om DNA-test. Brev til Norsk Kennel
Klub datert 08.10.2015
c) Søknad om Registrering på meritter. Brev til
Norsk Kennel Klub datert 14.10.2015
d) Evaluering av markedsbalansering i jordbruket
– Høringsuttalelse fra Norsk Sau og Geit datert
16.10.23015
Telefonstyremøte 3. november 2015
119/15 Godkjenning av innkalling og sakliste
120/15 Geitmelkkvoter 2016
121/15 Instruks vedr. annonser i medlemsbladet og på
hjemmesiden
122/15 Medlemskap i Norsk Kennel Klub
123/15 Orienterings-/drøftingssaker
43. Rovviltsaker
44. Møte med KLD 2. november 2015
45. Referat fra telefonmøte i Gjeterhundrådet
18. august 2015
Telefonstyremøte 19. november 2015
124/15 Godkjenning av innkalling og sakliste
125/15 Sprayfo – erstatning for døde kopplam
126/15 Orienterings-/drøftingssaker
46. Møte i Sør-Trøndelag – Økonomien i saueholdet
47. Geitmelkkvoter 2016
48. Yngleområde for jerv i Frollhogna
127/15 Høring på framtidig landsmøte-/årsmøtefrekvens i
NSG
128/15 Medlemskap i Norsk Kennel Klub

6. Kommunikasjon
Sau og Geit
Den redaksjonelle linja for Sau og Geit er videreført også i 2015. 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. 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 2015, som er det samme
som 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 fôring,
avl, gjeterhund, beitebruk, klipping og ullhåndtering. Videre har vi hatt fagartikler om
dyrehelse og -velferd, produksjon og salg av småfeprodukt m.m.
Også i 2015 har vi fulgt opp med styrets hjørne og organisasjonsnytt med oppsummeringer og meldinger fra viktige møter i organisasjonen. For noen år siden
forsøkt vi oss med en egen markedsspalte som vi har kalt Markedsplassen. Dette var
25

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!
Også i 2015 har vi kjøpt inn noen
artikler/reportasjer. Dette gjør vi for å
dekke bredt faglig. Flere av de ansatte
har også i 2015 bidratt med mange flotte
artikler til bladet.
Alle bladene blir 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.
Annonsørene våre har som vanlig støttet
godt opp om tidsskriftet. Annonsemarkedet blir stadig tøffere, men likevel
klarte vi å opprettholde annonseinntektene i 2015 på samme nivå som i
2014, eller nesten 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 annon6 NUMMER: Sau og Geit har tradisjonen tro
sører og interne og eksterne skribenter,
kommet ut med 6 nummer også i 2015.
hadde det vært vanskelig å utgi et
medlemsblad som favner så bredt.
Web
Dagens nettsider har vært i drift i 5 år, og vi nærmer oss nå en ny revisjonsrunde.
Denne jobben bør starte i nær framtid. Både nytt design og gjennomgang av strukturen av sidene står på ønskelisten. Før denne jobben kan starte, må kostnadene med
denne jobben inn i budsjettet, da en slik revisjon vil koste noen kroner.
Antall besøkende (visninger) på nettsidene i 2015 ligger på samme nivå som det
gjorde i 2014, bare en svak økning. Stagnasjonen i økningen kan være en indikasjon
på at sidene er modne for omarbeiding/revisjon.
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Utviklingen i antall visninger per år på nsg.no, fra dagens nettsider ble lansert i 2011 og fram til og
med 2015.

Alle fylkes- og lokallaga våre har tilbud om egne hjemmesider under NSG-domenet.
Det er opprettet sider for alle fylkeslaga. Ikke alle fylkeslaga benytter seg av denne
muligheten til en 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 74 lokallag fått opprettet egne sider,
som er 20% av alle lokallaga i NSG. Det er også noen raselag, gjeterhundlag og beitelag som har fått 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. Dessverre er det mange lokallag og noen fylkeslag som ikke er
flinke nok til å oppdatere informasjonen på sidene sine. Ved å oppdatere hjemmesidene jevnlig kan lokallaga i NSG få informasjonen raskere ut til medlemmene og
gjøre den lettere tilgjengelig. Vi vil likevel minner om at Internett er noe som må
komme i tillegg til annen form for informasjonsaktiviteter som lokallaga driver med,
så som møter, brev, e-post osv. Det er viktig å være bevisst på at ikke alle bruker
Internett like aktivt.
I 2014 fikk alle medlemmer muligheter for å logge seg på <Min side> der de kan
oppdatere personopplysninger som vi er avhengig av er riktig. Medlemmene kan nå
selv endre adresse, telefonnummer, e-postadresse, antall avlsdyr osv.
Tillitsvalgte har tilgang til egne organisasjonssider; <For tillitsvalgte>. Her kan de
følge med på medlemsinnbetalingene for sine medlemmer, skrive ut medlemslister
og adresselapper, sende e-post til medlemmer med e-postadresse osv. Sidene
<For tillitsvalgte> håper vi skal effektivisere organisasjonen vår, og vi ser fram til at
lokallagene blir aktive brukere av dette organisasjonsverktøyet.
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Webadressa vår er som før: www.nsg.no. Adresser til fylkeslaga er: www.nsg.no/
[fylkesnavn] og lokallaga: www.nsg.no/[fylkesnavn]/[lokallagsnavn]
Egen kunnskapsdatabase
For tre 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 fagdatabasen, som har søkefunksjon på fagområde, tema, forfatter og/eller relevante søkeord.
Vi nærmer oss nå 300 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 «Småfeprogrammet 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.
Uttalelser
1) I forbindelse med Landsmøtet på Gardermoen 19. Mars 2015 ble det sendt ut en
uttalelse til Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet,
Nærings- og fiskeridepartementet, andre relevante etater og avdelinger i statsforvaltningen og landbruksnæringen, samt til presse og massemedier.
Uttalelsen hadde tittelen «Inkonsekvent saksbehandling og uberettiget avkorting i
erstatningsoppgjør for tap av sau til freda rovvilt» og tok utgangspunkt i at NSG
mener at rovdyrerstatningen og avkorting i saksbehandling er inkonsekvent på
landsbasis.
Staten er erstatningspliktig for sau tapt til freda rovvilt, men dette kommer dårlig
fram i erstatningsoppgjøret. Fylkesmannen trekker stadig tvil om at rovvilt er årsaken
til tapet, til tross for både dokumentasjon og sannsynlighet som bekrefter det
motsatte.
Hele meldingen er gjengitt i faksimile under Landsmøtet på Gardermoen 19. mars
2015 i kap.II. Organisasjonsarbeid.
2) Under Representantskapsmøtet på Gardermoen 22. oktober vedtok representantskapet et uttalelse som ble sendt til Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet,
Fylkesmennene og pressen. Uttalelsen hadde tittelen «Maktmisbruk fra offentlig
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forvaltning» og hadde bakgrunn i at miljøforvaltningen i Saltdal i Nordland har
forsøkt å overtale sauebønder til å legge ned drifta og i stedet ta imot omstillingsmidler.
Hele meldingen er gjengitt i faksimile under Landsmøtet på Gardermoen
22. oktober 2015 i kap.II. Organisasjonsarbeid.
Holdningskampanje om «God dyrevelferd for alle»
Hundeangrep på beitende sau, både på innmark og utmark, er et økende problem, og
NSG mottar årlig en rekke henvendelser knyttet til dette. Vettskremte og jagede dyr
gjenfinnes med stygge bittskader, enkelte er drept og andre må avlives grunnet skadeomfang. Dette skaper en unødvendig risiko forbundet med sau på beite, og dessverre
skyldes det ofte uaktsomhet hos hundeeier, som verken overholder båndtvang eller
dyrevelferdslov.
Årets vinkling på utfordringen ble en optimistisk og oppfordrende kampanje i regi av
Utmarksrådet, med vekt på god dyrevelferd for alle. Utgangspunktet var å skape gode
holdninger knyttet til hund i bånd, da
både vilt og bufe trenger ro i sårbare
perioder i løpet av året. Da de fleste kan
relatere til og si seg enig i viktigheten av
god dyrevelferd, ble dette brukt som en
positiv vridning på en ellers «gammel
pekefinger».
Artikkel, flyer, plakat og initiativ ble
godt mottatt av dyr- og utmarksrelaterte
instanser, og tilbakemeldingene fulgte
den positive vinklingen av prosjektet.
Både Mattilsynet og politiet applauderte
kampanjen, og flere hundeforum var
begeistret. Det er et mål å videreføre
kampanjen som et årlig innslag i forkant
av beitesesongene.
Se også Kap. II/ 7. Utmark/beitebruk og
kap.II/ 10. Dyrevelferd
Veileder for å forebygge rovviltskader
Veilederen «Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge» ble ferdigstilt og
distribuert i regi av FKT-prosjektet, i mars 2015. Heftet ble trykket i et opplag på 11
000 eksemplarer, og deretter distribuert sammen med Sau og Geit nr 2-15, av
organisasjonene sentralt og regionalt, samt via fylkesmennene. Veilederen er tilgjengelig
for fri nedlasting på NSGs nettside, og kan revideres elektronisk ved behov.
Vi har opplevd svært god mottakelse på veilederen, både fra beitebrukere, rådgivere
innen beitenæring og forvaltningen.
Se også Kap. II/ 7. Utmark/beitebruk
29

Kommunikasjon i lagsapparatet
Intern kommunikasjon er viktig både nedover og oppover i organisasjonen. Som i
samfunnet for øvrig, er elektronisk kommunikasjon i ferd med å ta over mer og mer
via hjemmesidene og e-post.
Til fylkeslagene går nå mesteparten av informasjonsflyten via e-post, og leder og
sekretær i fylkeslagene har fått rundskriv per e-post jevnlig gjennom året. Mange
fylkeslag følger også godt opp og sender fortløpende referater og annen informasjon
til NSG sentralt.
Det forutsettes at fylkeslagene videreformidler informasjon til sine respektive lokallag.
Etter oppfordring fra representantskapet i mars 2010, ble det 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 webpålogging, slik at en kan logge seg på uavhengig av fast datamaskin.
Høsten 2011 fikk leder og sekretær i fylkeslagene tildelt slike e-postadresser, men
dessverre opplever vi fortsatt at en del ikke bruker disse adressene aktivt.
En stor utfordring med dette er å sikre at e-postadressen med nødvendig informasjon
blir overlevert videre når det skjer skifte i tillitsvalgte
Mange lokallag er også på e-postadresser fra NSG, men det gjenstår mye før alle er på
plass. Å skulle administrere såpass mange e-postadresser, er både krevende og ikke
minst kostbart for NSG. Det pågår derfor en vurdering av om ordningen med NSG
e-postadressene til lokallagene skal avvikles.
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. Det mest brukte
for tiden er profileringsseilet med NSGs logo, som leveres i metervis. Dette er distri-

Foto: Anne-Cath. Grimstad
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buert til fylkeslagene, og blir sendt ut til lokallag på forespørsel og til ulike arrangement i regi av organisasjonen.
Når det gjelder NSGs profilmateriell på klesfronten, vedlikeholdes fortløpende lageret
av t-skjorter, kjeledresser og caps. Ellers registrerer vi en positiv tendens til at flere
fylkeslag, lokallag og gjeterhundlag/-nemnder går til innkjøp av eget profilmateriell og
ulike klesplagg med NSGs logo og lokal tekst, illustrasjon og/eller logo. På denne
måten bli organisasjonen og næringa markedsført i stadig flere fora og overfor nye
målgrupper.
Kurs og opplæring
Sauehold gjennom året
I desember 2015 ble et toårig samarbeid mellom NSG og Studieforbundet Næring og
Samfunn om et internettbasert introduksjonskurs om praktisk sauehold fullført.
Kurset består av 8 moduler, et kurshefte, demonstrasjonsvideoer og oppgaver. Det har
fått tittelen «Sauehold gjennom året». Kurset er ikke et fagkurs som gir kompetanse
som småfeprodusent, men det gir en generell innføring for personer som ønsker å
tilegne seg grunnleggende kunnskaper om sauehold. «Sau på nett» passer for dem
som ikke har så mye kunnskap om sau fra før, og som ønsker å sette seg bedre inn i
hva det vil si å drive med dette.
«Sauehold gjennom året» blir tilgjengelig i første del av 2016 og vil bl.a. bli markedsført via medlemsbladet og NSGs nettsider.
Klippekurs
I 2015 ble det arrangert 14 kurs i saueklipping, med til sammen 120 deltagere.
Se mer under kapittel II/12. Ull, saueklipping og ullhåndtering.
Dommerkurs for klippedommerne.
Se mer under kapittel II/12. Ull, saueklipping og ullhåndtering.
Gjeterhundkurs
Det er innmeldt 43 kurs i bruk av gjeterhund rundt om i landet i 2015.
Se mer under kapittel II/11. Gjeterhund
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 2015 ble
vervet 224 nye medlemmer av 128 ulike ververe. Registrering av vervekampanjen 2015
ble avsluttet per 30. november. Vervinger registrert etter denne dato vil komme med
på statistikken for 2016.
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I tillegg til en liten vervepremie per nye medlem, premieres de beste med flotte
premier. Superververen 2014, Bjarne Johannes Berge fra Kvinnherad Sau og Geit i
Hordaland, ble også superverver i 2015, men må dele tittelen med to andre, nemlig
Anne Schea Buer fra Ytre Enebakk i Akershus og Trond Håland fra Skjoldastraumen i
Rogaland. De tre har vervet 7 nye medlemmer hver. Vi gratulerer!

7. Utmark/beitebruk
Beiting i utmark er hovedgrunnlaget for produkt- og verdiskapningen i næringen vår.
Vi produserer ren norsk mat på en fornybar og 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.
Den har betydning for biologisk mangfold, kulturlandskap, levende bygder og ikke
minst reiseliv, som er verdens raskeste voksende næring.
Vi har hatt én beite- og utmarksrådgiver i 2014; Erica Hogstad Fjæran, i vikariat for
Kari Anne Kaxrud Wilberg. Kari Anne skulle egentlig ha vært tilbake etter endt

Foto: Erica Hogstad Fjæran
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fødselspermisjon ved årets slutt, men har fått innvilget forlenget permisjon til februar
2017. Vikariatet til Erica er dermed forlenget.
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 og
verdien av utmarksbeiter, generell rovviltproblematikk, hundeangrep på sau, dyrevelferd og helse, omorganisering av beitelagene, representasjon av NSG i ulike
fagforum tilknyttet utmark, samt organisasjonsarbeid.
Beitesesongen 2015
I mange områder var starten på beitesesongen 2015 kald, regnfull og sein, noe som
førte til forsinket og utsatt beiteslipp mange steder. Til tross for dette var slaktevektene
ved sesongslutt gode, og Nortura meldte om svært bra resultat både på kvalitet og
vekt. En jevn og fin kvalitet fra hele landet ga også utslag på andel stjernelam, med en
økning på 1,3 %. Godt slakteresultat indikerer gode beiter, også i år.
Høye slaktevekter i enkelte områder kan også ses i sammenheng med en roligere
sesong på utmarksbeite for enkelte. Dette til tross, rovviltaktiviteten og -angrepene
har satt tydelig spor, og ulven viser tendens til å trekke lengre nord- og vestover enn
tidligere. Det har vært en markant økning i ulveangrep, og både ulv og bjørn har opptrådt på innsiden av rovviltavvisende gjerder. Jervbestanden fortsetter å øke, og
uttakene er foreløpig ikke tilstrekkelig til å regulere antall dyr ned til bestandsmål.
Høye yngletall for jerv har ført til utfordrende omstendigheter for mange sauebrukere. Spesielt synlig ble dette i Saltdal Øst, hvor forvaltning og myndigheter
vurderte omstillingstilbud og skapte generell uro i beitenæringa vedrørende dens
framtid i området.
I tillegg opplever mange bønder en stadig økende angrepsfrekvens av ørn, og næringa
har etterspurt ny forvaltning av kongeørn med mulighet for bestandsregulerende
tiltak.
Heller ikke i år kom regjeringen med ny melding om ulveforvaltningen eller bestandsmål for ulv. Næringa avventer fortsatt avklaring på dette punktet. I desember kom
Klima- og miljødepartementet med ny stortingsmelding om norsk handlingsplan for
naturmangfold, men denne ble lagt fram uten spesifisering av rovvilt- eller ulveforvaltning.
Utmarksrådet
Utmarksrådets virksomhet er hjemlet i Strategiplan 2012-2019 og i RNU-instruks
fastsatt av styret i NSG: «Utmarksrådet skal kome med innspel på tema som går på
beitebruk og utfordringar knytt til utmarksforvaltning.»
I 2015 ble det avholdt to telefonmøter, hvor til sammen 22 saker var på sakslista.
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Rådet har behandlet en del større saker, både av aktuell og framtidig betydning, for
eksempel videre arbeid knyttet til omgjøringssakene etter Krokann-dommen,
offentlig saksbehandling av erstatningsoppgjør, beitenæringas verdiskapning, og
høring om forenkling av utmarksforvaltningen. NSG har også et betydelig samarbeid
med faglagene i arbeid knyttet til utmark, rovvilt, psykisk helse, dyrevelferd, samt
møtevirksomhet med myndigheter og forvaltning. Utmarksrådets leder og sekretariat
har representert organisasjonen og fagfeltet i ulike fora gjennom året.
Høringer
Høringsuttalelser angående utmark legges fortløpende ut på våre hjemmesider under
fanen beitebruk og høringsuttalelser. NSG har avgitt to utmarksrelaterte høringsuttalelser i 2015:
- Forslag til forskriftsendringer for mer effektiv felling av jerv
- Forenkling av utmarksforvaltningen
Høring om forslag til forskriftsendringer for mer effektiv felling av jerv ble, på grunn
av kort tidsfrist, behandlet sentralt av styret og generalsekretær.
Under høringsmøtet om forenkling av utmarksforvaltningen deltok styreleder Tone
Våg og beite- og utmarksrådgiver Erica Hogstad Fjæran fra NSG. Møtet var i regi av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og det ble gjennomført temabasert
gruppearbeid. Natur- og miljøvern, landbruk, reindrift, friluftsliv, kommuner og
reiseliv ble diskutert under arbeidstittelen «Hva er de viktigste utfordringene i
utmarksforvaltningen?». I etterkant av møtet ble det utarbeidet høringssvar av
Utmarksrådet som ble godkjent av styret.
Holdningskampanje om «God dyrevelferd for alle»
Hundeangrep på beitende sau, både på innmark og utmark, er et økende problem, og
NSG mottar årlig en rekke henvendelser knyttet til dette. Årets vinkling på utfordringen ble en optimistisk og oppfordrende kampanje med vekt på god dyrevelferd for alle.
Både Mattilsynet og politiet applauderte kampanjen, og flere hundeforum var
begeistret. Det er et mål å videreføre kampanjen som et årlig innslag i forkant av
beitesesongene.
Se mer om kampanjen under kap. II/ 6. Kommunikasjon
Møter med forvaltningen
I forbindelse med rovviltsituasjonen i sommer skrev NSG flere brev til Klima- og
miljødepartementet. I det ene brevet oppfordret NSG til endring av lovverk for å
tillate bruk av drivende hunder ved rovviltuttak (også kalt «løs på drevet halsende»,
dvs. hunder som springer løse, mens de driver viltet foran seg og halser). Ytterligere to
brev ble skrevet i samråd med faglagene, hvorav et handlet om evaluering av rovviltforvaltningen. Denne henvendelsen resulterte i et møte med statssekretær Lars
Andreas Lunde, hvor organisasjonene la fram synspunkter og behov knyttet til
overskridende bestandsmål for jerv, prosess for ekstraordinære uttak i forkant av
beitesesong, rovviltforlik og ulvemelding, FKT-midler og ordføreruttalelse, samt
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omstillingsprosess og skatt. Etter press fra landbrukssiden endte også Landbruks- og
matdepartementet med å engasjere Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) for å
skrive en rapport knyttet til effekten av rovviltet på landbruket. Dette på lik linje med
Norsk institutt for naturforsknings (NINA) engasjement fra Klima- og miljødepartementet om en evaluering av rovviltforliket.
Det andre brevet handlet om ulveforvaltningen og den forestående ulvemeldingen.
Brevet førte til et nytt møte med statssekretær Lunde, hvor det ble anslått at det ville
komme en ny melding rundt årsskiftet og videre behandling utover våren 2016.
Foreløpig har meldingen uteblitt, og faggrunnlaget vurderes av flere som for dårlig til
å basere ny ulveforvaltning på.
Samarbeidsprosjekt utmark/gjeterhund
Ved sanketider i 2015 deltok NSGs rådgiver på gjeterhund, Cathinka Kjelstrup, og utmarksrådgiver Erica Hogstad Fjæran i et planlagt samarbeid om arbeidshunden i utmarka. Det er ofte mye fokus på gjeterhundprøver, men det er vel så viktig å fremme
den reelle verdien av gjeterhundens arbeid i sauedrifta. Besøket foregikk hos Jon Sand,
som er sauebonde med årelang erfaring i bruk av gjeterhund i driften sin. En velfungerende gjeterhund kan ha stor nytteverdi for saueeier i sanke- og skillearbeid, noe som
ble tydelig demonstrert i sankearbeidet deres i Skarvheimen. Prosjektet ble beskrevet i
en artikkel i Sau og Geit 5/2015. Se også kap II/11. Gjeterhund
Omgjøringssakene etter Krokann-dommen
I juli 2015 ble omsider omgjøringssakene etter Krokann-dommen ferdig behandlet,
og 99 av 105 klagesaker fikk nye avslag av Miljødirektoratet. Etter press fra Norges
Bondelag ble klagefristen utsatt til 1. oktober, og i mellomtiden engasjerte NSG
advokatfirmaet Lund & Co. til å utarbeide en klagemal til bruk for medlemmene som
ønsket å klage videre. Den juridiske bistanden ble tatt i bruk av minst 40 prosent av de
som klaget videre.
Arbeid knyttet til erstatningsoppgjør og avkorting ved tap av husdyr til fredet rovvilt
opptar mye kapasitet hos NSGs utmarksavdeling. Mange kontakter organisasjonen
og er fortvilet over stadige tilbakeslag fra forvaltningsmyndighetene. De føler seg
mistrodd, og opplever myndighetenes håndtering som en ren utmattelsestaktikk.
I 2015 har vi igjen opplevd høy grad av avkorting og svært ulik behandling i
erstatningsoppgjørene, noe som øker frustrasjonen i næringa.
Møter og reisevirksomhet
NSG utmark har deltatt i flere møteforum gjennom året.
Nær månedlige møter som del av styringsgruppen for FKT-prosjektet har vært viktige
for et tett samarbeid med prosjektleder Per Fossheim om rovviltrelevant arbeid.
Deltakelse på seminar og konferanser har vært vesentlig for å vise tilstedeværelse og
kommunikasjon med øvrige aktører og områder som påvirker næringa.
Samlingspunkt har blant annet inkludert:
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Rovvilt, beitedyr og samfunn (Hamar)
«Økt matproduksjon – på hvilke ressurser?»
Alvorlige dyrevernsaker (arbeidsmøter i regi av Norges Bondelag)
Fylkesmannen i Hedmark: Beitekonferanse 2015
NMBU-konferansen: Norsk landbruk 2030
Miniseminar: Psykisk helse og rovvilt (Norsk Bonde- og Småbrukarlag,
helsetjenesten i landbruket og NSG)
Dyrsku’n i Telemark
Møte med medlemmer på Oppdal i forbindelse med omgjøringssakene og hjelp til
videre klagegang
Fylkesmannen i Nordland: Beitebrukskonferanse (foredrag om beitebruksplan,
utfordringer og tiltak i utmark, m.m.)
Kveldsseminar: gjerdehold og lovverk (Gausdal og Fåberg Sau og Geit, i samarbeid
med Gausdal kommune)
NIBIO: Landskapsovervåkning 2015 (Lillestrøm)
Dyreetikkonferansen 2015 (Oslo)

Kontaktutvalget for rovvilt
NSG har deltatt på møter i kontaktutvalget for rovvilt også i 2015. Dette er en felles
arena for beitebruk, jakt, friluft, forvaltning og verneinteresser som legger opp til
debatt og problemløsning. Hvert år arrangeres det opptil to møter, hvorav det ene er
et møte/fagseminar som avholdes ved Gardermoen. Det andre er et møte i kombinasjon med ekskursjon til ett aktuelt sted i landet hvor det finnes spesielle rovdyrutfordringer og prosjekt knyttet til rovdyr og beitedyr.
Årets første møte ble avholdt på Gardermoen 17.-18. mars. Møtet kolliderte
med NSGs Representantskaps- og Landsmøte, og representanter fra NSG ble
forhindret i å delta. Det andre møtet ble lagt til Snåsa (Nord-Trøndelag)
og Finsås kurssenter 7.- 8. september. Tema for disse to dagene var hovedsakelig
reindriftas utfordringer med rovvilt. Innleggene tok for seg reindriftas
organisering, årssyklus, samspill med det offentlige og pågående forskning på
rovvilt og rein. I tillegg bød flere reineiere på personlige erfaringer fra egen drift,
næringa og med rovvilt.
Dag to inneholdt foredrag knyttet til metodikk om evaluering av rovviltnemndene,
sammenhengen mellom norske og svenske bjørnebestander, samt orienteringer fra
Miljødirektoratet og KLD. Møtet ble avsluttet med et besøk hos Sørsamisk museum
og kultursenter.
Organisasjonsform
NSG får fortsatt henvendelser vedrørende organisasjonsform hos beite- og sankelag. I
samtale med Brønnøysundregistrene i 2015, har det blitt fastslått på ny at det kun er
organisasjonsformen SA (samvirkeforetak) som er aktuelt for beitelagene. NSG
opplever at det fortsatt forekommer spørsmål om øvrige organisasjonsformer, som
f.eks. forening og tingrettslig sameie, men disse er fra myndighetsnivå avkreftet som
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aktuelle for beitelag. NSG opprettholder dermed sin orientering og anbefaler at beitelag som enda ikke har endret organisasjonsform til SA gjør dette omgående.
Organisert Beitebruk
Foreløpige tall fra organisert beitebruk (per 15.01.16) viser at 1.479.535 søyer og lam,
16.902 geiter og 70.080 storfe på utmarksbeite i 2015 hadde eiere som var medlem i
beitelag. I beitesesongen 2015 var det 736 registrerte beitelag. Dette innebærer en svak
økning i antall dyr på beite, samtidig med en svak nedgang i antall registrerte beitelag.
Offisiell statistikk for Organisert beitebruk er samlet inn av Landbruksdirektoratet.
Tabellen på neste side viser landsoversikt fordelt på fylker for beitesesongen 2015.
OBB-statistikken på beitelagsnivå vil etter hvert bli publisert av Landbruksdirektoratet på: www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/utmarksbeite#
organisert-beitebruk
I tillegg bearbeider Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), avdeling for kart og
statistikk (tidligere Norsk institutt for skog og landskap) beitestatistikken årlig. Basert
på tall beitelagene melder inn, produseres kart og annen statistikk som publiseres på
NIBIOs hjemmesider:
www.skogoglandskap.no/kart/beitestatistikk
www.skogoglandskap.no/kart/beitebrukskart_og_statistikk
FKT-prosjektet
FKT-prosjektet er videreført i en ny treårsfase. Det er fortsatt et samarbeid mellom
Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag. Prosjektets
overordnede mål er å gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge rovvilttap og
redusert konflikten mellom beitenæringen og forvaltningen. Styringsgruppens
medlemmer er tett involvert i prosjektet og styringsgruppen har avholdt åtte styringsgruppemøter.
Kommunikasjon
Prosjektet har gjennom hele året brukt dialog som arbeidsform for å bedre
kommunikasjonen mellom beitebrukere og de forskjellige forvaltningsmyndighetene.
Beitebrukerne har et stort behov for diskusjonspartnere, slik at de bedre kan forstå
grunnlag for og prosesser knyttet til forvaltningsvedtak.
Prosjektet har også drevet rådgivning for beitebrukerne i forhold til hvilke myndigheter de bør kontakte. Eventuelt har FKT-prosjektet tatt kontakt med myndighetene
på deres vegne.
Veileder
Veilederen «Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge» ble ferdigstilt og
distribuert i mars 2015. Heftet ble trykket i et opplag på 11 000 eksemplarer, og
deretter distribuert sammen med Sau og Geit nr 2-15, av organisasjonene sentralt og
regionalt, samt via fylkesmennene. Veilederen er tilgjengelig for fri nedlasting på
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NSGs nettside, og kan revideres elektronisk ved behov.
Vi har opplevd svært god mottakelse på
veilederen, både fra beitebrukere, rådgivere innen beitenæring og forvaltningen.
Kongeørn
Kongeørnens påvirkning på beitenæringen er fulgt tett gjennom hele året. FKTprosjektet har deltatt som en støttefunksjon og en diskusjonspartner for
beitebrukerne i Rissa i Sør-Trøndelag i
prosjekt Kongeørn i Midt-Norge.
Prosjektets drives av NINA med NIBIO
som samarbeidspartner. Målsettingen er å
kartlegge kongeørnens påvirkning på
sauenæringen. FKT-prosjektleder har
sammen med beitebrukerne gjennomgått
feltmaterialet for 2015 og arbeider for å
nytte det omfattende feltmaterialet som
erfaringsgrunnlag for kongeørnens direkte og indirekte påvirkning på beitenæringen.
Er erfaringene fra Rissa overførbare til andre områder med mistanke om store tap til
kongeørn?
Psykisk helse
Prosjektet har fulgt opp som støttefunksjon de større sauetapssakene etter angrep fra
ulv i Ringsaker/ Lillehammer, Løten, Stange, Eidsvoll og Nord-Odal, Vest Agder,
Hadeland og Enebakk.
Det er gitt råd om organisering for å skjerme beitebrukere, kadaversøkere og skadefellingslag. Disse er også blitt tilbudt hjelp og veiledning i forhold til myndighetskontakt, dersom det er forhold som ikke fungerer som de skal.
Gjennomgående har kommunene gode system for å gjennomføre skadefelling.
Enkelte kommuner har også forståelse for den psykiske belastningen beitebrukerne
utsettes for ved funn av egne døende og døde dyr. I tillegg til direkte rådgiving, er det
gjennom foredrag lagt vekt på å bygge opp en beredskapsplan på kommunenivå, hvor
det inngår en samordning mellom skadefellingslag, ettersøk, kadaversøk og psykisk
helse.
Det har vært mange positive tilbakemeldinger, men prosessen har avslørt et stort
behov for kommunikasjon, likemannshjelp, skjerming mot media og samarbeid med
profesjonell helsetjeneste. Initiativet fikk en del oppmerksomhet i riks- og lokalmedia.
Psykisk helse og rovvilt var også tema for et miniseminar i august, arrangert av NBS,
NSG og FKT-prosjektet. Deltakerne var fra organisasjoner, forvalting på kommune39

og fylkesnivå, landbrukshelsen og enkelte beitebrukere. Seminaret fikk god respons
fra deltakere, og ble beskrevet som et viktig forum for beitebrukere med rovviltutfordringer.
Rovdyrskader og erstatning
Nedgangen i registrerte skader er diskutert i styringsgruppa. Prosjektet har gjennomgått en rekke tilbakemeldinger på søknader og har notert følgende som kan belyse
deler av nedgangen:
• En del har problemer med utfylling av søknadskjemaet, som er langt og
omfattende. Flere trenger hjelp til skjemaet av regnskapsfører. Dette har kostnader
som kan bli like store som utbetalt erstatning, og de unnlater derfor å søke.
• Avkortingspraksisen skaper stor misnøye. Dette fører til at mange søkere føler seg
mistrodd, og opplever det som så sterkt nedverdigende at de unnlater å søke for å
unngå ytterligere et nederlag.
• Tilbakehold av informasjon: Husdyreier har bevisbyrde for å bevise rovdyrangrep i
egen besetning, men har ikke tilgang til data fra nærliggende områder. Dermed
mangler de mulighet til å legge fram dokumentasjon som kan peke på at egne
skader kan være del av et større skadebilde.
Dialogmøter
Dialogmøter har funnet sted i Buskerud, Hedmark, Sør-Trøndelag og Nordland.
Prosjektet har også vært i kontakt med beitebrukere i Finnmark og Troms.
Oppland har et godt samarbeid mellom de berørte parter. Her bør positiver erfaringer
brukes som forslag for samarbeidsløsninger i andre fylker.
Spørsmål og utfordringer knyttet til skadefelling og administrasjonskostnader i små
kommuner er reist flere ganger, men her henvises det til gjeldende regelverk og
eventuell behandling av KS.
Rovdyrsikkert hegn
I forbindelse med rovdyrangrep innenfor godkjente rovdyrsikre hegn, og tolkning av
Naturmangfoldlovens § 17a, er det reist spørsmål fra både Akershus og Hedmark.
Prosjektet deltar med å klargjøre hvordan lovteksten skal tolkes og praktiseres.
Omstillingssaken Saltdal Øst
Prosjektet var til stede og gjorde seg kjent i Saltdal. Prosjektleder deltok på
informasjonsmøte sammen med beitebrukerne i regi av Fylkesmannen, Miljødirektoratet og Mattilsynet.
I dagens planverk er Saltdal Øst et beiteprioriert område. Området blir brukt både til
rein- og sauebeite. Historisk er tapene til jerv store, til tross for at årets tap er svært
beskjedne. Forvaltningen har tilbudt brukerne omstilling/avvikling, men svært få har
meldt om eller vist interesse for dette.
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Sakskomplekset har ført til en svært sammensveiset kommune, og det er stor enighet
mellom politisk ledelse, administrasjon, beitenæring og reindriften. De oppfatter
utspillet som en trussel mot hele områdets eksistens og grunnlaget for bosetting.
Prosjektet arbeider med å utvikle en modell for en FKT-plan på kommunenivå og vil
bruke Saltdal Øst som et testområde i utviklingsarbeidet.
Innspill til forvalting
FKT-prosjektet har deltatt som et samarbeidsledd mellom NB, NSG og NBS i to
møter i Klima- og miljødepartementet v/ statssekretær Lunde. Møtene omhandlet
rovviltbelasting og beitedyr, og jerveforvaltning i Oppland.
Prosjektet deltok også i møte med Miljødirektoratet om forvalting av kongeørn,
skadefelling og erfaringer fra Rissaprosjektet.
Informasjonsvirksomhet
Prosjektet har skrevet fem artikler i fagtidsskrift i 2015 og holdt 11 foredrag og
forelesninger om forskjellige tema i tilknytning til prosjektet. I tillegg har prosjektleder deltatt i en rekke møter i de tre organisasjonene på lokalt, regionalt og sentralt
nivå.
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 rettshjelp. Spesielt gjelder dette saker knyttet til beite- og utmarksrettigheter.
Tilbakemeldingen fra advokatene har også vært bra.
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.
SRadioen er også et viktig verktøy i fiskeoppdrettsnæringen.
NSG har siden 1988 vært med som eierorganisasjon i Landbrukets Sikringsradio
sammen med Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. Sikringsradioens styre har i 2015 hatt 5 møter. NSGs aksjepost i
Sikringsradioen A/S er på 20 prosent. Sikringsradioen har egen hjemmeside
www.sikringsradioen.no.
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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 2015, 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.

8. Avl og semin på sau
AVLSRÅDET FOR SAU
Avlsrådet for sau hadde et todagersmøte i juni 2015, samt et telefonmøte i september
og et i november. I tillegg var det et diskusjonsmøte med regionutvalgene og spælringene i mars. Det er protokollført 32 saker. Mange av sakene var diskusjonssaker.
Tre viktige vedtakssaker er nevnt nedenfor.
Målsetting for avlsarbeidet
Avlsrådet har utarbeidet mål for avlsarbeidet på sau, felles for alle raser. Styret i NSG
vedtok 21. oktober følgende formuleringer.
Hovedmål: Avlsarbeidet på sau skal bidra til å styrke økonomien i saueholdet.
Delmål:
1) Størst mulig avlsframgang innenfor rammene av bærekraftig utvikling og god
dyrevelferd.
2) Framgang for egenskaper i avlsarbeidet som:
a) gir produkter som forbrukerne etterspør
b) bidrar til redusert arbeidsforbruk i produksjonen, spesielt i lamminga
c) styrker bruken av beite og andre norske fôrressurser
d) sikrer god dyrevelferd
3) Effektiv spredning av avlsframgangen fra avlsbesetningene til bruksbesetningene.
4) Et avlsarbeid som ivaretar interessene til NSG sine medlemmer, både bruksbesetningene («de mange») og avlsbesetningene (væreringsmedlemmene.)
Avlsverdi for ullvekt og ullklasse
Overføring av ulldata på individnivå til Sauekontrollen fra Norturas slakterier kom i
gang utpå høsten 2014. Til tross for et tynt datagrunnlag, mente Avlsrådet for sau at
det var viktig å komme i gang med å regne avlsverdier for ull (ullindekser). Nytteverdien vil være større enn frustrasjonene over indekser som svinger. Fordi crossbredulla nesten alltid går i C1, ble det bestemt at kun ullvekt skulle vektlegges i
O-indeksen og det med 3 %. For spælen, der kun 61 % gikk i F1 i 2014, ble det
bestemt å vektlegge ullvekt og ullklasse med 3 % hver.

42

Avlsstatuetten
Regelverket for tildeling av Avlsstatuetten endres slik at væren må være minst 4,5 år
ved tildeling. Dette gjøres for å få større sikkerhet ved tildelingen. Som en konsekvens
av at minstealderen økes med ett år, deles det ikke ut noen Avlsstatuett for 2015. I
2016 deles statuetten ut til beste vær født 2012 og tidligere.
KÅRING OG GRANSKING AV VÆRER
Kåring
Siden 2014 har alle raser et rasespesifikt kåringsreglement, slik at begrepet «kåringstype» er avviklet. Det ble i 2015 stilt 9 831 værlam til kåring, og av disse ble 83 % kåra
på ordinært vis, 4 % ble kåra på dispensasjon og 13 % ble vraka. Tilsvarende tall i
2014 var 9 806 stilte; 82 % kåra ordinært, 4 % kåra på dispensasjon og 14 % vraka.
NKS er den vanligst bedømte rasen med 6 741 dyr og 11 % vraka. Kvit spæl følger på
andreplass med 999 stilte og 20 % vraka.
Bedømte værer ved kåring fordelt på rase
Rase
Bedømte
Kåra
Antall
%
Norsk Kvit Sau (NKS)
6741
88
Kvit pælsau
999
73
Farga spælsau
437
90
Gammelnorsk spælsau
361
49
Norsk pelssau
296
48
Sjeviot
197
88
Blæset sau
134
78
Nor-X
111
75
Suffolk
104
83
Grå trøndersau
102
51
Rygja
91
80
Svartfjes
84
51
Texel
59
46
Fuglestadbrokete sau
46
98
Charollais
22
73
Steigar
18
83
Gammelnorsk sau (villsau) 14
79
Shropshire
8
25
Dalasau
4
50
Dorset
3
100
Landet
9831
83

Disp.
%
1
6
5
20
32
2
12
12
6
12
9
33
42
0
14
0
0
75
25
0
4

Vraka
%
11
20
5
30
20
10
10
14
12
37
11
15
12
2
14
17
21
0
25
0
13
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Avkomsgransking
Det ble høsten 2015 utregnet offisielle indekser på 2 146 prøveværer, fordelt på 1 775
NKS, 267 spæl, 50 sjeviot, 37 pelssau og 17 kjøttsau.
Væreringene med NKS, kvit spæl og sjeviot fikk utbetalt granskingstilskudd for værer
som:
• hadde tilstrekkelig antall avkom med slaktevekter
• hadde O-indeks ved innsett 2014 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 1375,- 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 2011-2015
Granskingstilskudd
2011
2012
2013
2014
2015
Antall værer
- med offisiell indeks
2 174
2 114
2 201
2 115
2 092
- godkjent for tilskudd
1 943
1 830
1 831
1 828
1 823
Satser
- Grunnpris
1 300
1 600
1 400
1 400
1 375
- Indekstillegg
30
30
30
30
30
Tilskudd
- Per vær med indeks
1 866
2 003
1 804
1 871
1 887
- Per godkjent vær
2 088
2 314
2 169
2 165
2 165
- Totalt
4 056 470 4 233 900 3 972 110 3 960 330 3 947 465
I tillegg til utbetalingene over, har pelssauavlen fått til sammen kr 50 000,- i tilskudd
for arbeidet i 2015.

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.
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Årlig avlsmessig framgang i væreringene, siste år og gjennomsnittet av siste 3 årene1)
Egenskap
NKS
Spæl
Sjeviot
2014201220142012201420122015
2015
2015
2015
2015
2015
Slaktevekt, kg
0,234
0,216
0,160
0,115
0,066
0,049
Slakteklasse, poeng
0,01
0,03
0,02
0,05
0,00
0,03
Fettgruppe, poeng 2)
-0,08
-0,07
-0,06
-0,02
-0,04
-0,01
Morsevne vår, kg
0,152
0,138
0,149
0,102
0,073
0,049
Morsevne slakt, kg
0,120
0,106
0,083
0,058
0,107
0,062
Lammetall, fødte
0,007
0,013
0,020
0,010
-0,011
-0,002
Ullvekt, gram
-8
-6
4
1
-8
-2
Ullklasse, %poeng 3)
-0,1
0,1
-0,2
-0,1
0,0
0,0
1) Beregningsgrunnlaget er alle fødte lam i væreringene i årgangen
2) Negative tall betyr framgang for fett, dvs. mindre fett
3) Ullklasse er endring i andelen som går i 1. klasse i %-poeng

Nytt av året er egenskapene ullvekt og ullklasse. Som forventet, er det bare små
endringer, da egenskapene bare har vært under indeksseleksjon i ett år, og de er svært
lite vektlagt i den samlede O-indeksen.
NKS har, som forventet, den største framgangen, da NKS er den desidert største
populasjonen. Deretter følger spæl, og til slutt sjeviot. 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 nedenfor viser innavlsøkningen per generasjon, fra årgang til årgang.
SAU: Innavlsøkning per generasjon. Alle fødte lam i væreringene.
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Vi ser at vi klarer å holde innavlsøkningene innenfor det forsvarlige for NKS og
spælsau.
Sjeviot og pelssau er små populasjoner og innavlsøkningen svinger mye fra år til år.
En del prøveværer med utenlandsk far eller farfar ga en nedgang i innavlen i 2015 for
disse to populasjonene.
FORSKNING OG UTVIKLING
Prosjekt nye egenskaper i saueavlen (2014-2016)
I 2015 ble alle medlemmer i Sauekontrollen invitert til å registrere inntil fire nye
egenskaper: jurdybde og spenestørrelse hos søyene, og behov for fødselshjelp og
sugehjelp hos lamma. Avlsrådet vedtok å gå videre med spenestørrelse og fødselshjelp
som nye egenskaper i Sauekontrollen, og dette blir egenskaper som alle medlemmer i
kontrollen kan registrere våren 2016.
Optimale bidrag (Optimal Contribution)
NSG har, sammen med Norsk Pelssaulag, fått økonomisk støtte fra Norsk genressurssenter for å ta i bruk teorien «optimal contribution» i arbeidet med å maksimere
avlsframgangen innenfor en forsvarlig innavlsoppbygging. Prosjektet startet opp i
2015, og metoden er tenkt implementert for pelssauen i forbindelse med seleksjon av
seminværer, eliteværer og prøveværer høsten 2016.
SEMIN
Etter at Særheim ble lagt ned 1. juli 2015, var sesongen den første med bare én
seminstasjon på sau. Det har gått som planlagt å produsere fra én stasjon, og det har
gitt betydelige økonomiske besparelser.
Seminværene 2015
Vi hadde til sammen 68 værer på seminstasjonen høsten 2015, der 60 av dem var
nye av året. Det er kun NKS som har værer på stasjonen i mer enn 1 år. For alle
andre raser har vi tilstrekkelig lager av frossensæd til å dekke etterspørselen etterfølgende år. Tabellen på neste side viser hvor mange nye værer vi hadde av de ulike
rasene.
Antall nye NKS-værer og spælværer er bare delvis bestemt av behovet i sædproduksjonen. Et bredt tilbud er også viktig for å hindre for sterk innavlsoppbygging. Dette
gjelder spesielt for spælsauen.
Genressurssenteret gir et betydelig økonomisk bidrag til inntaket av bevaringsverdige
raser (Pelssau, Dala, Rygja, Steigar, Blæset, Fuglestadbroket, Grå trønder, Gammelnorsk sau/Villsau) slik at vi kan gi et godt tilbud også her, selv om salget er lite.
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Rase
Nye værer 2015
Norsk Kvit Sau (NKS)
21
Kvit spælsau
9
Sjeviot
3
Norsk pelssau
3
Nor-X
0
Texel
2
Suffolk
1
Dalasau
2
Rygja
2
Steigar
2
Blæset sau
2
Fuglestadbrokete sau
2
Grå trøndersau
1
Farga spælsau
4
Gammelnorsk spælsau
3
Gammelnorsk sau (villsau)
0
Svartfjes
2
Charollais
1
Sum
60

Sædsalget
Vi solgte 34 191 sæddoser i 2015, en reduksjon på 1,7 % fra året før. Salget av
frossensæd økte med 1 %. Fersksædsalget ble redusert med 50 %, noe som i hovedsak
skyldes nedleggingen av Særheim. Fersksæden sto for 3 % av totalsalget.
Det var 1552 produsenter som kjøpte sæd i 2015, en reduksjon på 12 fra året før.
Solgte sæddoser i 2014 og 2015
Sædtype
2014
Frossensæd
32 723
94 %
Fersksæd
2 070
6%
SUM
34 793
100 %

2015
33 161
1 030
34 191

97 %
3%
100 %

Diff
438
-1 040
-602

Endring
1%
-50 %
-1,7 %

47

Sædsalget 2015 fordelt på rase
Rase
Sæddoser
Norsk Kvit Sau (NKS)
24 294
Kvit spælsau
3 370
Farga spælsau
1 123
Norsk pelssau
1 083
Blæset sau
701
Suffolk
585
Gammelnorsk spælsau
553
Sjeviot
452
Svartfjes
324
Texel
266
Rygja
211
Fuglestadbrokete sau
209
Nor-X
190
Dalasau
188
Charollais
179
Gammelnorsk sau (villsau)
138
Grå trøndersau
110
Steigar
99
Shropshire
63
Dorset
27
Oxforddown
26

Andel
71,1 %
9,9 %
3,3 %
3,2 %
2,1 %
1,7 %
1,6 %
1,3 %
0,9 %
0,8 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,5 %
0,5 %
0,4 %
0,3 %
0,3 %
0,2 %
0,1 %
0,1 %

NKS stod for 71 % av salget og kvit spæl for 10 %. Resten er fordelt på 19 forskjellige
raser/typer.
Distribusjon
Vi sendte ut 1100 frossensæddunker fra Staur i 2015, en økning på 5 % fra året før.
Det blir mer og mer vanlig at produsentene bestiller egen dunk, og ikke deler dunken
med andre.
Det gikk 191 fersksædpakker fra Staur i 2015, en reduksjon på 9 %.
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. Dette er på linje med resultatet i 2014.
Seminkurs
Vi gjennomførte 20 seminkurs i 2015. Av de 267 deltakerne var det 229 som var nye
inseminører og 38 repeterte tidligere kurs.
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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.
Samlede driftskostnader med avl og semin på sau er 17 616 000 kroner, en økning på
2,2 % fra året før. Tabellen nedenfor viser hvordan driftskostnadene fordeler seg på de
ulike avlstiltakene.
Avlstiltak
Avlsrådet
Saueavl sentralt
Regionene
Tilskudd væreringene
Tilskudd raselagene
Semin på sau
Sum driftskostnader

Kostnad (kr)
145 053
5 464 435
1 854 459
4 008 412
82 400
6 061 168
17 615 927

9. Avl og semin på geit
Fagrådet for geit
Fagrådet for geit har hatt ett fysisk møte og ett telefonmøte i 2015. Det ble behandlet
26 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
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Kåring 2015
Det ble stilt 429 bukkekje til kåring, med følgende resultat:
• Kåra:
331
(77 %)
• Kåra på disp:
51
(12 %)
• Vraka:
47
(11 %)
De vanligste dispensasjonsårsakene var for lav avlsverdi (44 % av de 51 som ble kåret
på disp), tilvekst (32 %), ukjent kaseingenstatus (14 %) og mors jurpoeng (10 %). De
vanligste vrakingsårsakene var mors jurpoeng og dårlige bein med henholdsvis 26 %
og 26 %.
Genotyping av bukker for kaseingenstatus
Alle medlemmene i Geitkontrollen har også i 2015 fått tilbud om å genotypeteste
bukker. 133 geiteprodusenter gentestet til sammen 897 bukkekje.
Disse fordelte seg som følger:
• Ikke-null * Ikke-null:
69,5 %
• Ikke- null * Null:
28,0 %
• Null * Null:
2,5 %
Andelen bukker med genstatus Ikke-null * Ikke-null har økt med 5,5 prosentpoeng
fra året før.
Medlemmene i Geitekontrollen har siden 2009 fått tilbud om å genotype bukkekje
som er aktuelle til påsett. I løpet av en 5-års periode har andelen bukkekje med
gunstig genstatus (Ikke-null*Ikke-null) steget betraktelig, og tilsvarende har bukker
med ugunstig genstatus (Null*Null) blitt betydelig redusert.
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Geiter med den mest ugunstige gentatusen (Null*Null) er disponert for høye verdier
av frie fettsyrer. Trenden for bukkene gjenspeiler med stor sannsynlighet trenden i
utviklingen av genstatusen for geitene i besetningene som tar aktivt del i arbeidet med
å forbedre genstatusen. Det vil ikke være lenge til Null*Null-geiter er omtrent
fraværende. Vi må likevel fortsette arbeidet med å øke andelen geiter med Ikkenull*Ikke-null, for disse geitene har melk med de beste ystingsegenskapene. Det er
også en utfordring å få spredd framgang til besetningene som ikke selv gentester
bukker.
Indeksberegninger 2015
Det ble beregnet indekser 12 ganger i 2015. Indekser på bukker blir offentliggjort på
NSGs internettnettsider 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 2015 er det 53 registrerte avlsbesetninger, der 8 besetninger deltar
i bukkering og 45 enkeltmedlemmer gransker bukker i egen besetning. Det var 2
nye besetninger som meldte seg som avlsbesetning i 2015, mens 2 besetninger
sluttet.
Avlsmessig framgang
Figuren nedenfor viser hvordan samlet avlsverdi stiger fra årgang til årgang for geiter
født fra 2000 til 2015. Vi ser at vi nå har god avlsmessig framgang, ca. 2 indekspoeng i
året i samlet avlsverdi i avlsbesetningene.

Samlet avlsverdi – alle merkede geiter 2000–2015
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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
Forskjellen i avlsnivå mellom avlsbesetningene og bruksbesetningene er ca 8 poeng i
de siste to årgangene.
Bærekraftig avlsarbeid
Avlsarbeidet er ikke bærekraftig hvis ikke innavlen holdes under kontroll. Figuren
nedenfor viser endringen i innavlsgrad fra årgang til årgang i årene 2009-2015.
En innavlsøkning på 0,5 – 1,0 % per generasjon anses å være forsvarlig. Figuren viser
at vi lykkes med å unngå en for sterk innavlsoppbygging. Kontinuerlig import av sæd
fra fransk alpin er et viktig tiltak i innavlskontrollen.

Innavlsøkning per generasjon
Alle merkede geitkje i avlsbesetningene

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 i 2015 utbetalt et indekspoengtillegg. Før har det i tillegg blitt utbetalt et dattergruppetillegg, men dette er nå
fjernet. Satsene går frem av tabellen nedenfor.
Element i tilskuddet
Grunnpris
Indekstillegg per poeng over 105
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Satser i 2015
Kr 2 600,- (min. 5 døtre / min. 8 i ring)
Kr 50,-

BESTE BUKK 2015: Bukken Blåmann koser seg på beite hjemme i Bjerkreim.
Foto: Hallvard Veen

I 2015 ble det utbetalt tilskudd til bukker som var kåra i 2012. Det ble til sammen
utbetalt kr. 123 650,- i granskingstilskudd, fordelt på 39 bukker. Dette tilsvarer
kr. 3 171,- i gjennomsnitt per bukk.
Avlsstatuetten for beste bukk i 2015
Styret i NSG har tildelt avlsstatuetten for beste bukk i 2015 til Anna O. og Hallvard
Veen fra Bjerkreim i Rogaland for bukken 2009377 BLÅMANN.
Bukken hadde en avlsindeks på 139 og ble granska i Veens egen besetning.
Seminbukkene
Det ble tatt inn til sammen 6 avkomsgranska bukker til semin på Hjermstad seminstasjon i 2015:
• 3 bukker av Norsk melkegeit
• 2 bukker av ¾ Norsk melkegeit - ¼ Fransk alpin
• 1 bukk av ½ Norsk melkegeit - ½ Fransk alpin.
Alle bukkene som ble tatt inn til semin kom fra sanerte besetninger, og alle hadde
genstatus Ikke-null * Ikke-null. En bukk produserte ikke godkjent sæd, og står derfor
oppført med 0 solgte doser i tabellen på neste side.
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Innsatte avkomsgranska bukker 2015
Kåringsnr
2012149
2013107
2013122
2013149
2013215
2013412

Navn
KONG BJERKREIM
JULLIÉN
BREKVITEN
FURUKAR
PONTUS
KVITEN

Far
2008582 LUDVIK
2011452 JOYEUSE
2012188 BOZON
2009220 BLÅSAR
2010365 TØFFEN
2012155 RØDER

Avlsverdi
135
133
131
128
136
133

Solgte
doser
178
219
138
0
343
183

Det ble også tatt inn to boerbukker og to mohairbukker til Hjermstad i 2015.
Sædsalget
Det var 103 geiteholdere som kjøpte sæd i 2015 og totalt salg ble 2 334 doser.
Sædsalget fordelt på rase for de 4 siste årene går fram av tabellen nedenfor.
Rase
Norsk melkegeit
Norsk * Fransk
Fransk alpin
Sum melkegeit
Kasjmirgeit
Mohairgeit
Boergeit
Kystgeit
Sum ammegeit
Sum alle

2012
1 440
497
110
2 047
10
12
75
0
87
2 144

2013
1 509
277
184
1 970
15
11
177
0
203
2 173

2014
1 429
470
184
2 083
15
35
194
15
259
2 342

2015
1 035
830
213
2 078
14
29
198
15
256
2 334

Tilslaget i semin
I 2015 fikk vi rapportert inn resultatet fra 948 inseminasjoner. I 2015 er ikke-omløpsprosenten (tilslaget) 59,1 %.
Inseminasjoner 2015
12 timer
2 strå
mellom
Totalt
samtidig
1. og 2. strå
Antall inseminasjoner
510
438
948
Antall ikke omløp
315
245
560
Ikke-omløpsprosenten
61,8 %
55,9 %
59,1 %
Vi bruker to strå per inseminasjon per geit. Geiteholderen kan velge å legge inn to strå
samtidig, eller legge inn stråene med 12 timers mellomrom. Inseminasjoner hvor
inseminering med det andre strået foregår 12 timer etter den første, gir 5,9 prosent54

poeng bedre ikke-omløpsresultat, sammenlignet med resultatet fra insemineringer
med to strå brukt på en gang.
Eierinseminører
Vi gjennomførte to insemineringskurs på geit i 2015, ett lokalt og ett i forbindelse
med årets geitedager. Kursene var et tilbud til nye kursdeltakere/inseminører, men
tidligere utdannede inseminører kunne også delta for repetisjon. Det er nå 401 geiteholdere som har tillatelse til å inseminere selv.
Kostnader i avl og semin 2015
Fagområdet avl og semin på geit finansieres ved tilskudd fra LMD, Omsetningsrådet
og egenandeler fra produsentene som bruker semin og/eller gentester bukker.
Samlede driftskostnader med avl og semin var 3 856 000 i 2015, en økning på 8,6 %
fra året før. Tabellen nedenfor viser hvordan driftskostnadene fordeler seg på de ulike
avlstiltakene.
Avlstiltak
Kostnad (kr)
Fagrådet
73 160
Geitavl sentralt
1 646 222
Kåring
89 719
Tilskudd avlsbesetningene
131 004
Tilskudd raselagene
10 600
Felttiltak/kaseingentest
322 606
Semin geit
1 582 505
Sum driftskostnader
3 855 816

10. Dyrevelferd
Løshunder
Hundeangrep på beitende sau, både på innmark og utmark, er et økende problem, og
NSG mottar årlig en rekke henvendelser knyttet til dette. Vettskremte og jagede dyr gjenfinnes med stygge bittskader, enkelte er drept og andre må avlives grunnet skadeomfang.
Dette skaper en unødvendig risiko forbundet med sau på beite, og dessverre skyldes det
ofte uaktsomhet hos hundeeier, som verken overholder båndtvang eller dyrevelferdslov.
Utmarksrådet gjennomførte i 2015 en optimistisk og oppfordrende kampanje med
vekt på god dyrevelferd for alle. Artikkel, flyer, plakat og initiativ ble godt mottatt av
dyr- og utmarksrelaterte instanser, og tilbakemeldingene fulgte den positive vinklingen av prosjektet. Både Mattilsynet og politiet applauderte kampanjen, og flere hundeforum var begeistret.
Les mer om kampanjen under kap. II/ 6. Kommunikasjon og
kap. II/ 7. Utmark/beitebruk
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11. Gjeterhund
Gjeterhundrådet har i 2015 hatt ett fysisk møte og fem telefonmøter. Gjeterhundrådet
har også vært til stede under NM i bruk av gjeterhund og hatt møte med Norsk
Kennelklubb. Gjeterhundrådet består av representanter fra fire regioner, pluss lederen.
I 2015 var sammensetningen som følger: Arne Johannes Loftsgarden (leder), Audun
Seilen (nestleder, vest), Arne Christoffer Sand (Øst), Stig Runar Størdal (Midt) og
Knut Nymo (Nord). Cathinka Kjelstrup har fungert som sekretær for gjeterhundrådet
gjennom året.
Sentrale saker i 2015:
- Kontrakt for NM
- Revidering av dreiebok og regler for gjeterhundprøver
- Ferdigstillelse av mandat for dommerutvalget
- Møte med NKK
- Møte med de Nordiske landene
- Arbeidshunden 2015
- Møte med gjeterhundlag/nemnder
- Nytt gjeterhundprogram
- Søknad om avlskrav til Border Collie
Gjeterhundrådet har i 2015 revidert regelverk og dreiebok for gjeterhundprøver, som
kom på plass i 2014. Med hjelp fra avlsrådet har gjeterhundrådet utarbeidet søknader
for avlskrav til Border collie, og jobbet tett mot Norsk Kennel Klub for oppfølging av
rasen. Under samarbeidsmøtte med NKK var NSG representert ved gjeterhundrådets
leder Arne Johannes Loftsgarden, rådgiver gjeterhund Cathinka Kjelstrup, og generalsekretær Lars Erik Wallin.

Det viktigste med NSGs gjeterhundarbeid er å sikre sauenæringa gode arbeidshunder til hjelp i den
praktiske drifta. Foto: Cathinka Kjeldstrup
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Arbeidshunden 2015
«Arbeidshunden 2015» er et prosjekt som er startet av Gjeterhundrådet for å få mer
fokus på sitt arbeid på arbeidshunden. Det har resultert i en rekke artikler og
informasjonsmateriell i form av brosjyre, som vil bli tilgjengelig for fylkene etter
hvert. Prosjektet tar for seg gjeterhundens oppgaver gjennom året.
Prøvenemnda
Prøvenemnda har hovedansvaret for Norgesserien og alle oppgaver tilknyttet gjeterhundprøver. Prøvenemnda har hatt ett arbeidsmøte, ett møte under norgesseriefinalen og ni telefonmøter i 2015. Revidering av prøvereglementet og dreiebok har
lagt beslag på mye av tiden til prøvenemnda i 2015. Det har også vært oppgaver i
forbindelse med Norgesserien. Prøvenemnda har i tillegg evaluert prøvesesongen
2015, med tanke på bedring av neste års sesong.
Avlsrådet
Avlsrådet har ansvaret for rasene og utviklingen av blant annet «rasespesifikk
avlsstrategi» (RAS) for Border collie. RAS er oppdatert i 2015, og mye av tiden
har gått med til å utarbeide søknader for avlskrav til Border collie. Avlsrådet
besvarer også avlsrelaterte spørsmål og henvendelser som kommer inn til
Gjeterhundrådet.
Dommerutvalget
Dommerutvalget har ansvaret for dommere og organisering av samlinger for
dommerne i landet. Utvalget har nå fungert siden 2014, og har avholdt samling for
dommere i 2015. Dommerutvalget har hatt to telefonmøter. Endelig mandat for
utvalget ble vedtatt av Gjeterhundrådet i 2015.
Gjeterhundkurs og -prøver
Det er fylkesnemndene/-laga og lokallaga som arrangerer kurs i bruk av gjeterhund
rundt om i landet. I enkelte områder er det stor aktivitet, til glede for de som ønsker å
gjøre mest mulig ut av hunden sin. Det samme gjelder gjeterhundprøver. For øvrig
varierer aktiviteten rundt om fra fylke til fylke
134 nye godkjente bruksprøver er innrapportert i løpet av 2015.
NM i Ringebu
Norgesmesterskapet i bruk av gjeterhund 2015 ble arrangert i Kvitfjell i Ringebu,
Oppland, fra 4. til 6. oktober. Arrangementet foregikk i regi av Midt-Gudbrandsdal
Gjeterhundlag, Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag, og var et spennende mesterskap
helt fram til slutten, der det endte med at Karin Mattsson tok seieren med hunden
Trim.
Les mer under kapittel II/3. Arrangementer
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Norgesserien
Norgesserien fikk en litt ny vri i 2015. Serien går over en rekke helger både før og etter
NM, hvor deltakere velger 2 helger før NM og en helg etter NM. De 35 beste sammenlagt er kvalifisert til finalen. Norgesserien ble i all hovedsak styrt av de som ønsker å
arrangere norgesserieprøver rundt om i landet, og arrangørene fikk tildelt etter ønsket
dato. Det var også et par nye arrangører dette året. Alle arrangørfylker fikk fordel ved
påmelding til Norgesserien i 2015. Dessverre måtte finalen i Norgesserien 2015 avlyses
på grunn av tåke. Dermed ble Norgesserien avsluttet etter de innledende rundene.
Vinner av norgesserien 2015 ble Torbjørn Jaran Knive med hunden Bea. På andreplass
kom Jan Briskeby og Boss, mens Jo Agnar Hansen med Sisko ble nummer tre.
Continental Sheepdog Championship (CSC)
Europamesterskapet 2015 ble arrangert i Italia, der Norge stilte med 7 ekvipasjer.
Konkurransen foregikk på en stor og vanskelig bane med utfordrende sau. Tre av de
norske gikk likevel videre til finalen, der Jo Agnar Hansen /Sisko ble beste norske
ekvipasje med fjerdeplass, Karin Mattsson/Bill tok sjetteplass og Torbjørn Jaran Knive
med Bea ble nummer 15.
Nordisk Mesterskap
Nordisk Mesterskap i bruk av gjeterhund 2015 ble arrangert i Holsterbro i Danmark.
Norge stilte med 15 ekvipasjer, hvorav 8 kvalifiserte seg til finalen. En finsk og seks

KONTROLL: Jo Agnar Hanssen tok både første og fjerde plass i Nordisk mesterskap, med henholdsvis
hundene Tysswg Kate og Sisko. Her er Hanssen fotografert under en av konkurransene med Sisko
Foto: Cathinka Kjeldstrup
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svenske ekvipasjer utgjorde resten av finalens i alt 15 deltagere. Norge fikk andreplass i
lagkonkurransen, og alle de 8 norske deltakerne i finalen ble blant de 11 beste.
Jo Agnar Hansen vant Nordisk Mesterskap 2015 med hunden Tysswg Kate, og han
stod også for den nest beste norske plasseringen med en fjerdeplass med hunden
Sisko.
Norsk Nursery
Det norske mesterskapet for unghunder ble i 2015 arrangert for tredje gang. Det har
aldri vært så stor pågang for å være med, og hele 47 hunder stilte til start i Etne,
Hordaland. Norsk Nursery er en prøve for hunder under 3 år, og går i klasse 3. De
beste unghundene i Norge holder et høyt nivå, og flere av dem har allerede deltatt i
Norgesserien. Vinneren kåres etter sammenlagtresultater fra to prøver. I år gikk
seieren til Jan Egil Orthe med hunden Ti. Orthe fikk også vandrepremie for
«oppdretter av beste norskfødte unghund». Rune Landås med hunden Snø kom på
andreplass, tett fulgt av Torbjørn Jaran Knive med hunden Gin på tredjeplass.
De beste ekvipasjene gikk videre til Nordisk Nursery, og her vant Torbjørn Jaran
Knive med Gin.
Aktivitet rundt om i fylkeslag
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Kommentar til tabellene: Oppland, Hedmark, Troms og Finnmark har ikke rapportert
aktivitet eller har ingen aktivitet.
Gjeterhundprøver
År
Prøver
2010
249
2011
263
2012
253
2013
280
2014
255
2015
222

Starter
3896
3773
3740
4149
3963
3558

Hunder
752
753
771
778
738
798

Eiere
425
438
444
419
398
391

12. 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 klippeinstruktører, og ved tildeling av tilskudd til kursvirksomhet. I 2012 mistet NSG det
offentlige tilskuddet til klippekurs og klippe-NM. NSG jobber fortsatt politisk med å
få tilbake den offentlige støtten.
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Rådet skal også arbeide for at Norge har et eget miljø for saueklippere og ullhåndterere, gjennom blant annet å sørge for at det arrangeres NM hvert år. Ull- og klipperådet har tre medlemmer: en fra NSG (leder), en fra Norske Saueklipperes Forening
og en fra Fagtjenesten for Ull, Animalia.
Møter
I løpet av det siste året har det vært avholdt ett møte i rådet. Saker som har vært
oppe er budsjett, handlingsplan, revisjon av instruktørhåndboka og tildeling av
NM-arrangementet i 2016.
Leder har deltatt på dagsmøte/kurs arrangert for Norturas klippeteam Øst.
Ulltilskuddet oppe til vurdering
Landbruksdirektoratet fikk av Landbruks- og matdepartementet våren 2015 i
oppdrag å utrede tilskuddsordningen for norsk ull. Formålet med utredningen var
å beskrive forvaltningsregimet for tilskuddsordningen, vurdere tilskuddets måloppnåelse, beskrive og vurdere konsekvenser ved en evt. omlegging av forvaltningsregime,
samt vurdere tilskuddets utforming.
I tilknytning til dette ble det oppnevnt en referansegruppe bestående av representanter fra forvaltningen, ullmottakerne og næringas organisasjoner.
Norsk Sau og Geit var på slutten av utredningsarbeidet representert i referansegruppa
av generalsekretær Lars Erik Wallin.
Forvaltningens representanter gikk inn for et system med færre ullklasser, samt å
fjerne tilskuddet til de lavest betalte ullklassene og heller heve tilskuddssatsene litt på
toppen. I tillegg var det forslag på å fjerne tilskuddet til ulne skinn. Representantene
fra ullmottakerne og næringa var enige i en noe større prisdifferensiering, men gikk
imot å fjerne tilskuddet helt på deler av ulla. Disse ønsket heller ikke å fjerne
tilskuddet på ulne skinn.
Leder Helge Olaf Aas sendte, på vegne av Ull- og klipperådet, en uttalelse til NSG
sentralt angående de skisserte forenklingene for ulltilskuddet.
Klippekurs
I 2015 ble det arrangert 14 klippekurs med til sammen 120 deltagere. I sammenligning med fjoråret viser dette samme antall kurs og en økning med 13 deltakere. De
fleste kursene var for nybegynnere (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 NSG, lokallag av NSG og fylkeslag av NSG. Evalueringsskjemaene viser at kursene er etterspurt og at deltakerne er fornøyde. Kursene bidrar
til god forståelse av arbeidet med ullklipping og ullbehandling. De er også, for mange,
starten på aktiv bruk av klippemaskinen, både i arbeid og konkurranse. Økonomisk
støtte fra NSG med totalt kr 113.031 er utbetalt.
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Fylke

Kurssted

Nivå

Instruktør

Arrangør

Akershus

NMBU, Ås

A

Caroline Nicol

Søndre Akershus Sau og Geit

Delt.
10

Hedmark

Ringsaker

A/B

Jens Olav Leira

Ringsaker Sau og Geit

10

Hordaland

Stend/Fjeltveit A

Eirik Kolbjørnshus

Bergen og Os Sau og Geit

8

Nordland

Bindal

Tor Arne Olsen

Bindal Sau og Geit

4

Nord – Trøndelag

Verdal

A/B

Tor Arne Olsen/Randi Lund

Verdal Sau og Geit

6

Nord – Trøndelag

Ytre Namdal

A

Tor Arne Olsen

Ytre Namdal Sau og Geit

Rogaland

Forus

A

Neil D. Perry/Omar Lima

Sandnes Sau og Geit

15

Rogaland

Forus

A

Neil D. Perry/Omar Lima

Sandnes Sau og Geit

16

Rogaland

Forus

C

Neil D. Perry/Omar Lima

Sandnes Sau og Geit

12

Sør – Trøndelag

Oppdal

A

Per Nyhus/ Sindre Myrsveen

Oppdal Sau og Geit

7

Sør - Trøndelag

Øya VGS

A

Caroline Nicol

Flå og Klæbu Sau og Geit

5

Telemark

Søve

A/B

Sven Reiersen/Gunnar Haugo

Telemark Sau og Geit

6

Østfold

TombVGS

A

Caroline Nicol

Norsk Sau og Geit og Tomb VGS

7

Østfold

TombVGS

A

Caroline Nicol

Norsk Sau og Geit og Tomb VGS

10

9 fylker

14 kurs

B

4

120deltakere

Dommerkurs for NM dommerne
Det har vært et stort ønske å arrangere et heldags dommerkurs for klippedommerne i
tilknytning til NM-arrangementet. Dette ble i 2015 gjennomført. Doug Lambie var
instruktør, og det deltok 10 dommere.

NY NM-TITTEL: Gerhard Håkull fra Vindafjord i Rogaland, som har vunnet NM en rekke
ganger tidligere, sikret seg nok et norgesmesterskap i ullhåndtering under NM-arrangementet i
Bjerkreim. Foto: Anne-Cath. Grimstad
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DOBBELTSEIER: En svett og sliten Børge Høiland fra Helleland i Rogaland klipper seg inn til NMtittel nummer 5, umiddelbart etter at han først hadde sikret seg seieren i den åpne, internasjonale
saueklippekonkurransen. Foto: Anne-Cath. Grimstad

Norgesmesterskap i saueklipping og ullhåndtering
I alt 57 deltakere hadde meldt seg på årets norgesmesterskap i saueklipping og ullhåndtering, som ble arrangert i tilknytning til den tradisjonsrike Bjerkreimsmarken
på Vikeså i Bjerkreim med Bjerkreim Sau og Geit som lokal arrangør. En rekke av
deltakerne stilte i flere klasser og øvelser, så antallet «startende» ble langt høyere.
Det ble en lang dag. Under kyndig ledelse av arrangementskomitéen startet de
innledende rundene allerede klokka 08.00 om morgenen. Konkurranseprogrammet,
som inneholdt både speedklipping og veteranshowklasse i tillegg til de ordinære
deltakerklassene, avsluttet med NM-finalen nærmere kl. 20.00.
Børge Høiland fra Helleland i Rogaland brukte lengst tid av de fire. Men han var
den beste, og tok like godt både NM-tittelen for 5. gang og seieren i den åpne internasjonale finalen.
I klassen for ullhåndtering vant Gerhard Håkull fra Vindafjord i Rogaland foran
Janine Grimås fra Vikedal, også Rogaland.
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13. Genressurser
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 - 2015
er det inngått samarbeidsavtaler med 13 raselag. Lag med samarbeidsavtale får
kr 100,- per medlem som også er medlem i NSG. Per 31.12.2015 hadde alle de 13
lagene rapportert medlemsoversikt, og på grunnlag av dette ble det beregnet tilskudd
til lagene på til sammen kr 93.000 ,-.
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
• Fugelstadbrogete og Blæselaget
• Norsk suffolklag
• Svartfjeslaget
• Raselaget for Grå Trøndersau
• Norsk Villsaulag BA
• Interesselaget for farga spælsau
• Valais Blacknoselaget
• NorBoer - Avlslag for Boergeit
• Norsk Kashmirlag
• Norsk Mohairlag
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 på web-sider og i bladet Sau og Geit.
• Invitasjon til faglige samlinger til selvkost.
• Semin (NSG tar den økonomiske risikoen).
• En vær/bukk på stasjon annet hvert år (forutsetter salg av 200 doser).
• Hjelp i forbindelse med import av sæd.
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• 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 rundt årsskiftet hvert år.
Det har vist seg at de fleste lagene har vanskeligheter med å oppnå kravet om 80 %
felles medlemmer. Vi har derfor foreløpig sett bort fra dette kravet. Økonomisk
tilskudd til lagene blir utbetalt med kr 100,- pr. medlem som også er personlig
medlem (både hoved-, husstands- og støttemedlem) i NSG. I 2015 hadde de 13 lagene
som rapporterte status til sammen 930 medlemmer som også var medlem i NSG.
Det bør absolutt være potensial for en økning av andelen fellesmedlemmer.
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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 2015
Lars Erik Wallin, generalsekretær
Siv Bøifot, kontorsjef
Arne Flatebø, redaktør/seniorrådgiver
Mona Skjønhaug, kontorfullmektig
Anne-Cath. Grimstad, kommunikasjonsrådgiver
Kari Anne Kaxrud Wilberg, utmarks- og beiterådgiver (permisjon)
Erica Hogstad Fjæran, utmarks- og beiterådgiver (vikar)
Cathinka Kjelstrup, rådgiver gjeterhund – 50 %
Thor Blichfeldt, avls- og seminsjef
Ingrid Rimeslåtten Østensen, rådgiver geit (permisjon)
Ewa Wallin, rådgiver geit (vikar)
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 % (fram til 30. juni)
Prosjekt FKT
Per Fossheim, 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@fylkesadvokatene.no
Advokatfirmaet Haakstad &Co, Arendal
Telefon 3700 6070. E-post:ch@haakstadco.no
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IV TILLITSVALGTE PR. 31.12.2015
Landsstyret

Tone Våg
(leder)

Ove Holmås
(nestleder)

Tone Edland
styremedlem

Pål Skoe Kjorstad
styremedlem

Sigurd Vikesland
styremedlem

Anne Kari
Leiråmo Snefjellå
styremedlem

Kjell Erik
Berntsen
styremedlem

Sigmund
Skjæveland
ordfører

69

Styret
Tone Våg (leder), 7760 Snåsa,
Ove Holmås (nestleder), 5955 Lindås
Tone Edland, 3890 Vinje,
Pål Skoe Kjorstad, 2647 Sør-Fron
Sigurd Vikesland, 5741 Aurland
Anne Kari Leiråmo Snefjellå, 8616 Mo i Rana
Kjell Erik Berntsen, 7391 Rennebu

tlf. 995 82 658
tlf. 482 00 930
tlf. 959 30 407
tlf. 990 34 406
tlf. 994 52 918
tlf. 997 04 391
tlf. 957 32 754

Ordføreren har møtt fast på styremøter i 2015.
Vararepresentanter
1. Terje Benjaminsen, 9445 Tovik
2. Odd Bjarne Bjørdal, 6150 Ørsta
3. Torill Undheim, 4365 Nærbø

tlf. 913 91 707
tlf. 959 28 731
tlf. 957 92 107

Arbeidsutvalget
1. Tone Våg (leder), 7760 Snåsa,
2. Ove Holmås, 5955 Lindås
3. Tone Edland, 3890 Vinje

tlf. 995 82 658
tlf. 482 00 930
tlf. 959 30 407

Sekretær: Lars Erik Wallin, NSG
Årsmøtevalgte representantskapsmedlemmer
Sigmund Skjæveland (ordfører), 4370 Egersund
Ragnhild Sæle (varaordfører), 6847 Vassenden

tlf. 977 50 654
tlf. 416 33 342

Direktevalgte geiterepresentanter
1. Atle Aronsen, 9046 Oteren
2. Hallvard Veen, 4389 Vikeså
3. Egil Håheim, 3570 Ål

tlf. 916 46 687
tlf. 992 37 481
tlf. 907 55 520

Vararepresentanter
1. Håkon Gjelstad, 2950 Skammestein
2. Astrid T. Dyrkorn, 6218 Hellesylt
3. Gunnar Haugo, 3864 Rauland

tlf. 971 44 687
tlf. 482 17 639
tlf. 975 78 643

Fylkesledere
Østfold:
Akershus:
Hedmark:
Oppland:

tlf. 924 18 838
tlf. 413 04 802
tlf. 979 82 896
tlf. 990 37 525
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Thomas Åle, 1880 Eidsberg
Håvard Semb, 2016 Frogner
Ole Jakob Akre, 2485 Rendalen
Arnfinn Beito, 2950 Skammestein

Buskerud:
Vestfold:
Telemark:
Aust-Agder:
Vest-Agder:
Rogaland:
Hordaland:
Sogn og Fjordane:
Møre og Romsdal:
Sør-Trøndelag:
Nord-Trøndelag:
Nordland:
Troms:
Finnmark:

Tor Grøthe, 3560 Hemsedal
Lars Bjarne Linneflaaten, 3185 Skoppum
Jon Aslak Austjore, 3880 Dalen
Kåre Blålid, 4790 Lillesand
Sven Haughom, 4480 Tonstad
Magne Jakob Bjørheim, 4120 Tau
Nils Inge Hitland, 5137 Mjølkeråen
Ragnhild Sæle, 6847 Vassenden
Odd Bjarne Bjørdal, 6150 Ørsta
Olav Edvin Heggvold, 7288 Soknedal
Kristine Altin, 7750 Namdalseid
Ann Guro Hansen, 8250 Rognan
Terje Benjaminsen, 9445 Tovik
Knut Birger Simensen, 9518 Alta

tlf. 995 47 799
tlf. 952 37 257
tlf. 917 65 525
tlf. 945 05 946
tlf. 913 41 907
tlf. 950 31 191
tlf. 913 07 371
tlf. 416 33 342
tlf. 959 28 731
tlf. 402 89 505
tlf. 481 38 675
tlf. 917 83 644
tlf. 913 91 707
tlf. 979 73 258

Medlemmer i valgnemnda
1. Olav Tiller (leder), 7650 Verdal
2. Jon A. Sand, 3400 Lier
3. Leif Matnisdal, 4363 Brusand
4. Sven Reiersen, 4737 Hornnes
5. Magnhild Johanne Nymo (nestleder) 9372 Gibostad

Midt
Øst
Vest
Sør
Nord

tlf. 971 79 555
tlf. 908 38 446
tlf. 918 86 165
tlf. 906 05 466
tlf. 915 76 840

Varamedlemmer
1. Jarle Hauge, 6210 Valldal
2. Kristin Bakke Lajord, 2975 Vang i Valdres
3. Reidar Kallestad, 5953 Fonnes
4. Torhild F. Sisjord, 3690 Hjartdal
5. Roy Mikkola, 9930 Neiden

Midt
Øst
Vest
Sør
Nord

tlf. 416 13 394
tlf. 911 58 656
tlf. 415 60 048
tlf. 902 04 121
tlf. 415 44 350

Revisor
BDO AS
Kontrollutvalg (valgt av representantskapet 19. mars 2014)
Sven Haughom (leder), 4440 Tonstad,
Thomas Åle, 1880 Eidsberg

tlf. 913 41 907
tlf. 924 18 838

Varamedlem
Kristine Altin, 7750 Namdalseid
tlf. 481 38 675
Avlsrådet for sau - representanter
1. Ivar G. Slettemoen (leder), 3580 Geilo
2. Sven Reiersen (nestleder), 4737 Hornnes (NSG Region Øst)

tlf. 986 57 921
tlf. 906 05 466
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3. Per Johan Lyse, 5560 Nedstrand (NSG Region Vest)
4. Kent Berg, 7288 Soknedal (NSG Region Midt)
5. Bjørn-Arne Skoglund, 8484 Risøyhamn (NSG Region Nord)
6. Gunnar Klemetsdal, 1432 Ås (IHA, NMBU)
7. Finn Avdem, 0513 Oslo (Nortura)
8. Berit Pettersen, Fatland AS (KLF)

tlf. 470 36 006
tlf. 478 66 673
tlf. 416 60 808
tlf. 976 28 401
tlf. 971 77 659
tlf. 952 00 340

Varamedlemmer
1. Ove Holmås, 5956 Vågseidet (NSG sentralt)
2. Magne Horten, 2550 Os i Østerdalen (NSG Region Øst)
3. Tore Atle Sørheim, 5417 Stord (NSG region Vest)
4. Atle Moen, 6440 Elnesvågen (NSG Region Midt)
5. Roar Berglund, 9027 Ramfjordbotn (NSG Region Nord)
6. Torstein Steine, 1432 Ås (IHA, NMBU)
7. Terje Bakken, 2360 Rudshøgda (Nortura)
8. Ida Mathiesen, 0667 Oslo (KLF)

tlf. 482 00 930
tlf. 932 83 974
tlf. 906 20 154
tlf. 913 46 393
tlf. 900 65 062
tlf. 911 59 780
tlf. 950 60 928
tlf. 976 66 878

Sekretær: Thor Blichfeldt, NSG
Fagrådet for geit - representanter:
1. Tone Edland (leder), 3895 Edland
2. Sigurd Vikesland (nestleder), 5741 Aurland
3. Hilde Giever Marvik, 9151 Storslett
4. Håkon Gjelstad, 2950 Skammestein
5. Helga Kvamsås, 6901 Førde (TINE)
6. Tormod Ådnøy, 1432 Ås (IHA, NMBU)

tlf. 959 30 407
tlf. 994 52 918
tlf. 976 12 852
tlf. 971 44 687
tlf. 992 31 894
tlf. 416 78 894

Vararepresentanter i nummerrekkefølge (3. og 4. personlig vara):
1. Hege Gonsholt, 3864 Rauland
2. Andre Kristoffersen, 8114 Tollå
3. Vibeke Vonheim, 1431 ÅS (TINE)
4. Torstein Steine, 1432 Ås (IHA, NMBU)

tlf. 911 78 067
tlf. 416 39 765
tlf. 948 61 153
tlf. 911 59 780

Sekretær: Ewa Wallin, NSG
Utmarksrådet - representanter
1. Pål Kjorstad (leder), 2647 Sør-Fron
2. Terje Benjaminsen, 9445 Tovik
3. Anne Kari Leiråmo Snefjellå, 8616 Mo i Rana
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tlf. 990 34 406
tlf. 913 91 707
tlf. 997 04 391

Vararepresentanter i nummerrekkefølge
1. Ole Jakob Akre, 2485 Rendalen
2. Rune Kurås, 7372 Glåmos
3. Leif Brekken, 5962 Bjordal

tlf. 979 82 896
tlf. 900 15 586
tlf. 917 98 302

Sekretær: Erica Hogstad Fjæran, NSG
Gjeterhundrådet - representanter
1. Arne Johannes Loftsgarden, 3690 Hjartdal (leder)
2. Arne Christoffer Sand, 3408 Tranby (NSG Region Øst)
3. Audun Seilen, 5282 Lonevåg (NSG Region Vest)
4. Stig Runar Størdal, 7316 Lensvik (NSG Region Midt)
5. Knut Nymo. 9380 Ramberg (NSGS Region Nord)

tlf. 994 31 444
tlf. 908 38 458
tlf. 995 63 949
tlf. 941 34 988
tlf. 900 56 159

Personlige vara for regionrepresentanter
1. Torkjel Solbakken, 2686 Lom (NSG Region Øst)
2. Svein Hestnes, 4387 Bjerkreim (NSG Region Vest)
3. Torfinn Sivertsen, 7650 Verdal (NSG Region Midt)
4. Jørgen Bjørkli, 9050 Storsteinnes (NSGS Region Nord)

tlf. 952 00 470
tlf. 470 21 977
tlf. 414 60 825
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
Sentralt kontaktutvalg for rovvilt - fra NSG:
Tone Våg, 7760 Snåsa
Erica Hogstad Fjæran, 1431 Ås

tlf. 995 82 658
tlf. 977 94 447

Representantskapet til Norges Bondelag og
Norsk Bonde- og Småbrukarlag - fra NSG:
Tone Våg, 7760 Snåsa,
Vara: Ove Holmås, 5955 Lindås

tlf. 995 82 658
tlf. 482 00 930

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
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Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit - fra NSG:
Tone Edland, 3890 Vinje
Thor Blichfeldt, 1431 Ås

tlf. 959 30 407
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
Vara: Arne Flatebø, 141 Ås

tlf. 481 50 190
tlf. 995 99 226

Styringsgruppa for KOORIMP – fra NSG:
Lars Erik Wallin, 1431 Ås

tlf. 481 50 190

Styringsgruppa for prosjekt «Fôring for livskraftige lam» – fra NSG:
Thor Blichfeldt, 1431 Ås
tlf. 901 99 560
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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
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
189 800
238 600
159 200
2013
76 300
84 900
160 400
192 500
152 200
142 900
2014
67 600
97 200
164 100
184 100
169 700
148 200
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
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
248 200
263 600
256 000
2012
283 400
320 500
277 100
2013
260 400
305 500
221 900
2014
235 300
266 100
287 000
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Utviklinga i småfehaldet
Kjelde: Statens landbruksforvaltning
Tala gjeld pr. 1. januar
Tal
bruk

Sau
Tal
v.f.s.

Flokkstorleik

1985
1990
1995
2000
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

33 815
26 394
24 355
21 644
17 068
15 199
14 748
14 400
14 238
14 094
13 937
13 759
13 758

1 077 469
1 009 793
1 041 680
1 081 633
1 091 785
1 023 778
1 027 098
1 029 380
1 053 546
1 045 210
1 040 701
1 036 311
1 031 580

32
38
43
50
64
67
70
71
74
74
75
75
75

510
524
560
625
650
684
687
731
739
712

3 239
3 631
4 337
5 174
5 568
5834
6 093
6 534
6 434
6 165

2015

14 041

1 057 146

75

708

6 700

År

Tal
bruk

Ammegeit
Tal
Flokk
dyr
storleik

Tal
bruk

Mjølkegeit
Tal
Flokkdyr
storleik

6
7
8
8
9
9
9
9
9
9

1 354
1 117
975
727
559
482
457
430
414
374
354
327
291

74 030
64 894
59 855
53 091
46 125
40 403
38 431
37 439
37 104
34 785
34 120
33 037
29 747

55
58
61
73
83
84
84
87
90
93
96
101
102

9

288

31 407

109

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
17 316
1990
22 713
2000
23 051
2010
23 950
2011
22 905
2012
22 292
2013
23 057
2014*
23 618
2015**
23 504

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
2015
19,2

* Foreløpig rekneskap, ** Budsjett
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Sauekontrollen
Kjelde: Sauekontrollen/Animalia

1962
1980
1985
1990
1995

Tal
buskapar
i kontr.
4 729
5 577
5 594
5 367

2000
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

4 929
4 140
3 731
3 997
3 899
3 850
3 850
3 923
4 313
4 781

År

Kontrollerte dyr
Tal
%
35 174
4,2
188 942
21,8
271 683
25,2
284 440
28,4
303 828
29,2

291 673
303 058
288 256
291 036
295 725
297 336
306 947
314 823
302 155
303 707

* Korrigert 145 dager

Geitmjølkproduksjonen
Kjelde: Budsjettnemnda for jordbruket
Meierileveranse av geitmjølk:
1960
18,1 mill. liter
1970
23,5
” ”
1980
23,9
” ”
1990
26,5
” ”
2000
20,9
” ”
2005
20,8
” ”
2007
19,4
” ”
2008
19,4
” ”
2009
19,9
” ”
2010
20,0
” ”
2012
19,4
” ”
2013
18,9
” ”
2014*
18,5
” ”
2015**
18,5
” ”
* Foreløpige tall
**Budsjett
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Tal
g. lam
pr. v.f.s.
1,17
1,40
1,46
1,55
1,54
Fødte lam
per søye
1,91
2,00
2,07
2,09
2,10
2,10
2,07
2,11
2,11
2,10

Haustvekt
pr. lam
kg
39,2
42,1
41,9
43,7
42,9

44,2
45,1
45,5
43,4
43,2
44,6
44,9
44,1
45,6
45,8

Avdrått
pr. v.f.s.*
kg
45,9
58,9
60,8
67,7
65,0

69,9
73,2
74,2
73,5
72,8
70,8
71,8
70,7
73,8
72,6

Geitekontrollen
Kjelde: Husdyrkontrollen
År

Tal
årsgeiter

Tal
buskapar

1952
1955
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014

4 107
5 552
7 321
10 369
23 932
31 735
33 344
31 027
32 385
28 890
26 491
25 313
22 034
23 181

389
399
347
441
502
514
432
392
312
277
256
210
213

Årsgeiter Kg mjølk %
pr.
pr. års- probuskap
geit
tein
14,3
18,3
29,9
54,3
63,2
64,9
71,8
82,6
92,6
95,6
98,9
104,9
108,8

421
387
441
590
596
577
572
560
617
693
706
716
729
742

2,80
2,81
2,67
2,67
2,97
3,05
3,04
3,09
3,09
3,19

%
laktose

%
feitt

4,26
4,09
4,29
4,37
4,31
4,35
4,47
4,46

3,53
3,61
3,56
3,47
3,19
3,26
3,38
3,52
3,73
3,88
3,88
4,04
4,09
4,09

Kr.fôr
Kr.fôr
pr. års/100 kg
geit, Fem mj., Fem
224
208
255
322
336
327
308
303

46
41
45
42
42
41
38
36

*) %
tilslutning
til kontr.
4,8
6,4
10,5
16,2
41,1
51,3
57,5
62,5
74,1
89,4
87,4
87,7
85,5
97,8

Vi mangler tall fra 2015.
*) 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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Notater
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Notater
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!

Ring oss
på 03100,
eller snakk med
din forsikringsrådgiver.

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.

2001
2001

2002
2002

2003
2003

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

kr 60,00

kr 50,00

Kr pr kg kjøtt

kr 40,00

kr 30,00

kr 20,00

kr 10,00

kr 0,00
2007

2008

2009

2010

Avregningspris

2011

2012

Tilleggsytelser

2013

2014

2015

2015

2015

