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Utdrag fra NSGs årsmelding

2015

Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året
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Lag og medlemstall
Mens vi hadde en liten økning i 2014, var medlemstallet ved
siste årsskiftet 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 ytter ligere ett har opprettholdt status fra 2014. Totalt hadde
organisasjonen 11.014 medlemmer fordelt på 18 fylkeslag
og 365 aktive lokallag.
I tillegg kommer 219 direktemedlemmer og abonnenter,
dvs. totalt 11.233 medlemmer/ abonnenter.
Regnskap
Årsregnskapet for 2015 viser et overskudd på kr 64.303,-.
Dette resultatet er i henhold til aktiviteten gjennom året og
budsjettet som var balansert i 0.
Representantskapsmøter og Landsmøte
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.
Landsmøtet 2015 ble avholdt 18. og 19. mars på Scandic
Hotell Gardermoen. Her var i overkant av 100 delegater,
gjester og ansatte til stede.
Ingen store endringer i ledelsen
Nesten hele styret i NSG ble gjenvalgt under landsmøtet.
Det eneste nye styremedlemmet 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.

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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Geiterepresentanter i representantskapet vil de neste to
årene 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.
Medlemskontingent 2016
Landsmøtet vedtok at medlemskontingenten holdes
uendret i 2016.
Det betyr følgende kontingentsatser for 2016:
Hovedmedlem med inntil 50 sauer: kr 1.000,-.
Hovedmedlem med mer enn 50 sauer: kr 1.500,-.
Husstandsmedlem: kr 400,-. Støttemedlem: kr 400,-.
Æresmedlem: kr 400,- (betales av laget).
Revisjon av NSGs lagslover
En arbeidsgruppe innhentet tidlig på høsten 2014 innspill fra
fylkes- og lokallagene vedrørende lovene. Et høringsutkast,
vedtatt av styret, ble sendt på organisasjonsmessig høring.
Styrets framlegg til reviderte lagslover 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
trukket i påvente av en utredning av konsekvensene, men
styret la neste morgen fram en utredning med fordeler og
ulemper ved å arrangere landsmøte hvert år. Mye av landsmøtediskusjonen rundt lagslovene dreide seg om dette
temaet, men til slutt ble saken om landsmøte hvert eller
annethvert år vedtatt utsatt til Landsmøtet 2017, med 30
mot 29 stemmer.
Behandlingen av Lagslovene medførte likevel flere store
og små endringer i forhold til det som hadde vært gjeldende
fra før. Blant annet er gjeterhund nevnt spesifikt i formålsparagrafen og representantskapet er utvidet med en gjeterhundrepresentant.
§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 er en setning i §12 Lokallaga,
hvor det nå er 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.
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.
Andre priser
Avlsstatuett og diplom for beste avkomsgranska vær i 2014 ble
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tildelt Jan Aarskog fra Brumunddal i Hedmark for NKSværen 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 AustAgder.
Prisen for årets superverver 2014 ble tildelt Bjarne Berge
fra Kvinnherad i Hordaland som hadde vervet 18 nye
medlemmer.
Registreringskrav for Border Collie
NSG har i lengre 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).

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.

DOBBELTSEIER: En svett og sliten Børge Høiland fra Helleland i
Rogaland klipper seg inn til NM-tittel nummer 5, umiddelbart etter at
han først hadde sikret seg seieren i den åpne, internasjonale saueklippekonkurransen. Foto: Anne-Cath. Grimstad

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.

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.
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.

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
22. oktober en uttalelse som ble sendt til Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, fylkesmennene og pressen.
Uttalelsen hadde tittelen «Maktmisbruk fra offentlig
forvaltning».

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 Midt-Gudbrandsdal
Gjeterhundlag og Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag. Det 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.

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
like utenfor Oslo. 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

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 tilskudds-
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midler 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 skuffende lite uttelling på.
Medlemsbladet Sau og Geit
Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med 6 nummer.
Noen nummer har flere annonsesider enn andre, det gjør at
vi kan forsvare å øke sidetallet noe for disse utgivelsene. Til
sammen ble det produsert 436 bladsider i 2015, som er det
samme som året før.
Artiklene har bestått av gårdsreportasjer, avlsstoff,
omtaler av beitebruk, klipping og ullhåndtering. Videre har vi
hatt fagartikler om dyrehelse og -velferd, gjeterhundstoff osv.
Alle bladene blir nå lagt ut på lagets nettsider før det går
i trykken. Det vil si at alle som får bladet tilsendt i posten,
kan logge seg på med sitt medlemsnummer og lese bladet
en god uke før det dukker opp i postkassa.

6 NUMMER: Sau og Geit har tradisjonen tro
kommet ut med 6 nummer også i 2015.

Nettsidene
Dagens nettsider har vært i drift i 5 år, og vi nærmer oss nå
en ny revisjonsrunde. Antall besøkende på nettsidene i 2015
ligger på samme nivå som det gjorde i 2014, det vil si litt
over 700.000 besøkende (treff). Stagnasjonen i økningen kan
være en indikasjon på at sidene er modne for
omarbeiding/revisjon.
Alle fylkes- og lokallaga våre har tilbud om egne
Internettsider under NSG-domenet. Det er opprettet nettsider for alle fylkeslaga, og ved utgangen av året hadde over
74 lokallag fått opprettet egne sider under NSG-domenet. I
tillegg har vi også noen raselag, gjeterhundlag og beitelag
med egne nettsider her.
Webadressa vår er som før: www.nsg.no. Adresser til
fylkeslaga er: www.nsg.no/[fylkesnavn] og lokallaga:
www.nsg.no/[fylkesnavn]/[lokallagsnavn]
Pressearbeid
NSG har gjennom året benyttet pressen og massemedier
som informasjonskanaler ut til storsamfunnet i forbindelse
med viktige saker. Kontakten har foregått i form av telefonisk/personlig kontakt mellom lagsapparatet lokalt,
regionalt og sentralt og ulike redaksjoner, ved at NSGrepresentanter har gitt saksopplysninger eller latt seg
intervjue, samt utsending av pressemeldinger.
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I tillegg ble det sendt ut to uttalelser i forbindelse med
Landsmøtet på Gardermoen 19. mars og
Representantskapsmøtet 22. oktober.
Holdningskampanje om
«God dyrevelferd for alle»
Hundeangrep på beitende sau,
både på innmark og utmark, er et
økende problem. 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.
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. Vi har opplevd svært god mottakelse på
veilederen, både fra beitebrukere, rådgivere innen beitenæringa og forvaltningen.
Veilederen er tilgjengelig for fri nedlasting på NSGs nettside, og kan revideres elektronisk ved behov.
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.
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. 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 blir organisasjonen og næringa
markedsført i stadig flere fora og overfor nye målgrupper.
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Medlemsverving
Å holde fokus på medlemsverving er meget viktig for
organisasjonen, og det er et forholdsvis stort potensial for nye
medlemmer hvis det gjøres en innsats på dette området.
I 2015 ble det 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.
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!
Kurs og opplæring
• 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» og passer for dem som ikke har så mye
kunnskap om sau fra før, men som ønsker å sette seg
bedre inn i hva det vil si å drive med dette. Det ligger link
til kurset på forsiden til NSGs nettside.
• I 2015 ble det arrangert 14 kurs i saueklipping, 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).
• Det har lenge vært ønskelig å arrangere et heldags
dommerkurs for klippedommerne i tilknytning til NMarrangementet. Dette ble gjennomført i 2015. Doug
Lambie var instruktør og det deltok 10 dommere.
• Det er innmeldt 43 kurs i bruk av gjeterhund rundt om i
landet i 2015. Størst var aktiviteten i Sør-Trøndelag, Møre
og Romsdal og Rogaland, med henholdsvis 9, 8 og 7
avholdte kurs.
• Det ble arrangert 20 kurs i eierinseminering på sau i 2015.
Av de 267 deltakerne var det 229 som var nye inseminører og 38 repeterte tidligere kurs.
• I tillegg ble det gjennomført 2 insemineringskurs på geit i
2015; ett lokalt og ett i forbindelse med årets geitedager.
Det er nå 401 geiteholdere som har tillatelse til å
inseminere selv.
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 det er meldt 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.
Rovviltaktiviteten og -angrepene har likevel satt tydelige
spor. Ulven viser tendens til å trekke lenger nord- og vest-

over enn tidligere, det har vært en markant økning i ulveangrep, og både ulv og bjørn har opptrådt på innsiden av
rovviltavvisende gjerder. Jervebestanden fortsetter å øke, og
uttakene er foreløpig ikke tilstrekkelig til å regulere antall dyr
ned til bestandsmål. 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.

Foto: Erica Hogstad Fjæran

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.
Arbeid knyttet til erstatningsoppgjør og avkorting ved tap
av husdyr til fredet rovvilt opptar mye kapasitet hos NSG.
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.
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.
Den offisielle Statistikken for OBB på beitelagsnivå finner
du på SLFs hjemmesider: www.slf.dep.no/no/miljo-ogokologisk/jordbruk-og-miljo/utmarksbeite#organisert-beitebruk
FKT-prosjektet
FKT-prosjektet er videreført i en ny treårsfase. Det er fortsatt et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Norsk Bondeog Småbrukarlag og Norges Bondelag. Prosjektets overordnede mål er å gjennomføre tiltak som kan bidra til å
forebygge rovvilttap og redusere konflikten mellom beite-
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næringen og forvaltningen. Styringsgruppens medlemmer er
tett involvert i prosjektet og de har avholdt åtte møter.
Kongeørn
Kongeørnens påvirkning på beitenæringen er fulgt tett
gjennom hele året. FKT-prosjektet har deltatt som en støttefunksjon og en diskusjonspartner for beitebrukerne i Rissa i
Sør-Trøndelag i prosjekt Kongeørn i Midt-Norge. Prosjektet
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 arbeidet for å nytte
det omfattende feltmaterialet som erfaringsgrunnlag for kongeørnens direkte og indirekte påvirkning på beitenæringen.
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.
NSG har avtaler om juridiske tjenester for medlemmene
med 3 firmaer. De to advokatfirmaene Kindem & Co og
Blikra, Slotterøy & Fonn AS er tilgjengelig for henvendelser
fra hele landet, mens advokatfirmaet Haakstad & Co har
Agderfylkene og Telemark som dekningsområde. Utover
tjenester for enkeltmedlemmer, belyser også disse
samarbeidspartene aktuelle problemstillinger gjennom
artikler i medlemsbladet. Samarbeidsadvokatene er også
tilgjengelig for møter og kurs dersom dette skulle være
ønskelig. Første halvtime med advokathjelp er gratis, og
mange opplever at sakene løser seg allerede her.
Sikkerhet og kommunikasjon – Sikringsradioen A/S
Sikringsradioen AS, med varemerkenavnet SRadioen, er et
moderne kommunikasjons- og beredskapsverktøy, som er
veldig aktuelt for småfeholdere og beitebrukere. NSG har
siden 1988 vært med som eierorganisasjon i Landbrukets
Sikringsradio sammen med Norges Skogeierforbund, Norges
Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. Sikringsradioens
styre har i 2015 hatt 5 møter. NSGs aksjepost i
Sikringsradioen A/S er på 20 prosent.
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 for 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.
Avlsverdi for ullvekt og ullklasse
Overføring av ulldata på individnivå til Sauekontrollen fra
Norturas slakterier kom i gang utpå høsten 2014. Til tross for
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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.
Ingen avlsstatuett for vær i 2015
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 av værlam
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. Spæl følger på andreplass med 999 stilte og 20%
vraka.
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» til pelssauen
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.
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 etter spørselen etterfølgende år.
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,
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Steigar, Blæset, Fuglestadbroket, Grå trønder, Gammelnorsk
spæl, Villsau) slik at vi kan gi et godt tilbud også her, selv om
salget er lite.
Værsædsalget
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 1.552 produsenter som kjøpte sæd i 2015, en
reduksjon på 12 fra året før.
NKS stod for 71% av salget og kvit spæl for 10%. Resten er
fordelt på 19 forskjellige raser/typer.
Vi sendte ut 1.100 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%.
Kåring av bukkekje
Det ble stilt 429 bukkekje til kåring i 2015, 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.
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.
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 Alpin og 1
bukk av ½ Norsk melkegeit - ½ Alpin.
Alle bukkene som ble tatt inn til semin kom fra sanerte
besetninger, og alle hadde genstatus Ikke-null * Ikke-null.
Det ble også tatt inn 2 boerbukker og 2 mohairbukker til
Hjermstad i 2015.

BESTE BUKK 2015: Hallvard Veen med avlsstatuetten, flankert av styremedlem i NSG, Sigurd Vikesland (t.h) og NSGs rådgiver på geit, Ingrid
Rimeslåtten Østensen.

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.
Salg og tilslag på bukkesæd
Det var 103 geiteholdere som kjøpte sæd i 2015 og totalt
salg ble 2.334 doser. Av disse stod melkegeit for 2.078 doser,
mens ammegeitrasene utgjorde 256 doser.
I løpet av året fikk vi rapportert inn resultatet fra 948
inseminasjoner. Tilbakemeldingene viser en ikke-omløpsprosent (tilslag) på 59,1%.
Eierinseminører
Det ble gjennomført 20 kurs i eierinseminering på sau i
2015. Av de 267 deltakerne var det 229 som var nye
inseminører og 38 repeterte tidligere kurs.
I tillegg ble det gjennomført 2 insemineringskurs på geit
i 2015, ett lokalt og ett i forbindelse med årets geitedager.
Det er nå 401 geiteholdere som har tillatelse til å inseminere selv.
Gjeterhundrådets arbeid
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.
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.
Arbeidshunden 2015
«Arbeidshunden 2015» er et prosjekt som er startet av
Gjeterhundrådet for å få mer fokus på sitt arbeid på
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arbeidshunden. Det har resultert i en rekke artikler og
informasjonsmateriell i form av en brosjyre, som vil bli
tilgjengelig for fylkene etter hvert. Prosjektet tar for seg
gjeterhundens oppgaver gjennom året.
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 og Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag, og var
et spennende mesterskap helt fram til slutten, der Karin
Mattsson til slutt tok seieren med hunden Trim.
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. 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. 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.

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

Norsk Nursery
Det norske mesterskapet for unghunder ble i 2015 arrangert for tredje gang, 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. 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.
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,- pr. medlem som også er
medlem i NSG. Pr. 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.

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

- på lag med naturen

