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Styreleder Tone Vågs tale 
Representantskapsmøtet i Norsk Sau og Geit  
Gardermoen, 16.03.16 
 
 
Kjære representantskap, representanter for medlemmene våre! 
Ordfører, varaordfører. 
Kjære gjester og besøkende 
 
Det er alltid en glede å sjå dere, det er dere som representerer småfeholdet i hele Norge. Det 
småfeholdet vi er så stolte av! Og det er viktig at vi viser det, at det er ei næring som er basert på de 
norske beiteressursene. 
Det er et enormt ansvar å bære. Sammen skal vi være med å sikre at det norske lammet kommer i 
grytene til det norske folk og at den gode geitemelka blir til ypperlig geitost, en ost som mange setter så 
stor pris på. 
I 2015 opplevde vi det beste året noen sinne når det gjelder slaktevekter. Året 2015 går inn i historien 
med de beste slakteresultatene det norske saueholdet noen gang har hatt med over 19 kg i snitt i 
slaktevekt. Da skulle en tro at alt var bare velstand og jubelen stod i taket. En skulle tro at jobben var 
gjort, men sånn er det ikke. 
 
Det er levert geitemelk av ypperst klasse, mer melk enn det Tine har bruk for, sier de. Og det ligger 
lammelår på fryselager og mer overproduksjon er i vente dette året. 
 
Vi har bedt om et møte med Nortura, vi ser at salget er gått noe ned og vil vite hva de har for planer for å 
øke salget. Vi har også vært i kontakt med Opplysningskontoret for kjøtt og krevd at de må starte 
kampanjer for å få økt salget.  
Det er mange år siden det var behov for kampanje på lammekjøtt og siste gang vi var i overproduksjon 
var vi ennå i gul boks og hadde målpris. Nå er vi utenfor og må regne med at prisen går ned.  
Ennå er det mange som ikke har kommet i full produksjon, nye brukere med store nye fjøs og vi kan 
forvente en ytterligere økning i produksjonene i åra som kommer, både på melk og kjøtt. 
 
Kan vi igjen vente oss endringer på forholdstalla på geitemelk? 
 
Som øverste tillitsvalgt er jeg opptatt av å sikre småfenæringa gode forhold og sikker inntekt. Det er den 
viktigste jobben for meg. 
 
 
Etter Brennpunktprogrammet, som jeg regner med alle har fått med seg, om mindre bruk av 
utmarksbeite og med påstander om økt kraftforforbruk, avkreves vi nå et svar. 
  
Når du i tillegg opplever at det er representanter fra egen næring som går ut og definerer kraftforlam 
som griselam og med griselukt, liker jeg det dårlig. Jeg sliter med å akseptere at det er noen fra vår eiga 
næring som må gå i media med slike utsagn istedenfor å ta det opp med oss. Er vi for vanskelige å snakke 
med om dette? Jeg ser ikke bort ifra at det er vi. Det er en stor ulempe at vi ikke har tatt diskusjonen 
innad i egen næring og at den kommer i media først. 
 
Begge faglaga spør oss hva vi skal gjøre med dette. Hva gjør vi med at noen snakker ned egen næring? 
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Når jeg får spørsmål om hvorfor bruken av kraftfor i våre næringer har gått så drastisk opp, må jeg ha et 
svar å gi. Og når jeg blir spurt om hva vi tenker å gjøre med problemet må vi ha gjort oss opp meninger 
om dette innad i organisasjonen. 
 
Først må vi være enige i at det faktisk brukes mer kraftfor nå enn før, slett ikke alle er enige i det engang! 
Det vil jeg gjerne ha tilbakemelding fra representantskapet på, bruker vi mer kraftfor? 
 
Jeg mener svaret er ja. Men er det fordi vi leverer flere lam til slakt eller er det fordi vi bruker mindre 
grovfor/beite i sluttforinga? Og sluttforer vi lamma til de blir større enn vi gjorde før, og i tilfelle det: 
Var lamma for små og dårlige før og er de bedre nå, eller forer vi dem for lenge før de sendes på slakt 
nå? 
Jeg tror vi må finne ut når og hvordan vi bruker det ekstra kraftforet. Det kan være ulike årsaker til 
økningen i kraftforrorbruk.  
 
- det kan være den begrensede tilgangen på utmarka, slik vi ser det når det blir for mange rovdyr i  
  beiteområdene.  
- det kan være behovet for å sluttfore de lamma som har mistet mora si 
- det kan også være de overskuddslamma vi får ved at mora får flere lam enn hun kan gå med til fjells 
- eller det kan være økte kvalitetskrav og økte krav til størrelse 
 
Innad i næringa må diskusjonen være åpen og frimodig, og vi må ha takhøyde nok til å ta den. 
Selv om vi vet på forhånd at det er ulike meninger, må vi ikke unngå å ta debatten. 
Jeg tror ikke på at vi kommer til et standpunkt om at alle skal fore likt eller at alle skal bruke 
utmarksbeitene, til det er vi for forskjellige og har så ulike forutsetninger på gårdene våre. Vi vet også at 
det er store forskjeller på utmarksbeitene i tillegg til at vi har ulike sauraser. 
 
Men vi må bli enige om en måte å håndtere media på. Dette har vi også snakket om før! 
Når vi får en forespørsel fra media om en sak, enten som fylkesleder eller som vanlig bonde, de er flinke 
journalistene, til å lure oss utpå med å si, ja, men som sauebonde…., for å få oss til å gå ut av rollen vår 
som tillitsvalgt – den må vi aldri gå på! 
Vi må huske at vi er representanter for næringa, uansett og snakker aldri bare på vegne av oss sjøl i 
media om saker som berører næringa! 
Husk alltid å svare slik at ingen i eiga næring blir angrepet av det vi sier! Det er slikt det blir oppslag av! 
En liten sak kan plutselig bli stor dersom en journalist øyner bråk! 
 
Da er vi tilbake til fjorårets debatt om avl og dårlig dyrevelferd med for høyt lammetall, der det roet seg 
ved at vi sa at næringa hadde tatt tak i problemet og satt ned vektinga på lammetall. Med det kunne vi 
vise til at hensynet til dyrevelferden var ivaretatt. Så ble det stille og er det ennå. 
Hadde jeg den gangen gått ut og sagt at dette er ikke noe problem, det er feil, fordi… osv, ville vi helt 
sikkert fått mange oppslag på saken. Det ville ikke tjent næringa sitt renomé.   
 
Jeg sier dette for å illustrere hvor viktig det er å tenke over hva en svarer når media spør. Husk det er 
sensasjonene de går for, det er de som selger. 
 
La oss ha noen kjøreregler. 

1. Snakk alltid opp matproduksjonen, vår egen og andres næring 
2. Er det noe du mener er feil, ta det opp i egen organisasjon 
3. Vi må vise toleranse for andres meninger og ta debattene 
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Vi må styre debatten dit vi ønsker den. Så istedenfor å fokusere på kraftforet, kan vi nå også dreie 
debatten til utmarksbeitet. Det er ille at beitene brukes for lite. Vi har potensiale for en dobling og kan 
produsere mye mer lammekjøtt enn vi gjøre i dag, selv uten overdrevet kraftforbruk. 
Vi møter også en forventning fra samfunnet om at vi skal holde kulturlandskapet åpent. Og vi ønsker å ha 
disse forventningene! Forbrukeren forventer at det lammet han kjøper kommer fra utmarksbeitet og vil 
ha nettopp det.  
Vi bruker også selv argumentet om alle forenhetene i utmarka som ingen andre dyreslag utnytter bedre 
enn småfeet, særlig i rovdyrdebatten. Lammekjøttet i Norge er kjent som utmarkslammet, fullt av de 
sunne Omega3 fettsyrene. Det er slik vi vil selge produktene våre, ikke sant? 
 
Så har vi da griselam i Norge? 
Først vil jeg si at jeg er oppriktig lei meg fordi vi har fått et begrep som er så ødeleggende for vår egen 
næring som dette ordet griselam. La oss få det bort, men uten å ta bort debatten om hvordan vi ønsker 
det norske lammet skal være. 
 
Finland har innefôring av lammene fra de er 4-6 uker. Der går de etter sigende på fullfôr etter at de er 
tatt fra mora tidlig. 
Jeg ønsker ikke at vi skal komme dit i Norge, men at vi skal fortsette å bruke utmark og innmark til 
beiting. 
Spørsmålet er om vi er på veg dit? 
Da må vi ikke se på det enkelte bruk, men på tendensen i de større linjene. Først slår vi fast at 
lammekjøttproduksjonen ikke har gått ned. 
Vi leverer større lam og totalt mer kjøtt – og mer vil det bli. 
 

1. vi bruker utmarksbeitene mindre enn før? 
2. eller bruker vi beitene mer enn før i noen områder, siden vi vet at mange ligger ubrukte nå? 
3. er grovfôret blitt så mye bedre 
4. eller bruker vi mer kraftfor til sluttfôring 
5. må det sluttfôres med så mye kraftfôr eller kan mer av det erstattes med grovfôr? 
6. er kraftforet for billig? 
7. er det forskjell mellom rasene, krever NKS mer kraftfôr for å bli slaktemoden nå enn før? 

 
 
 
I løpet av dagen i dag skal vi levere innspill til jordbruksforhandlingene. 
Før fylkesårsmøtene i år sendte styret ut en forespørsel til fylkeslagene med ønske om tilbakemeldinger 
på prioriteringer til Jordbruksforhandlingene. 
Dette gjorde vi bla annet fordi det hadde kommet innspill fra Rogaland om en reversering av 
slaktetilskuddet på lam/kje og økologisk lam som ble foretatt i fjor. Styret ville høre om det var dette vi 
skulle prioritere høyest i år. 
 
 
Vi har allerede starta dialogen med faglaga om jordbruksoppgjøret. Vi tar utgangspunkt i de 
tilbakemeldingene vi fikk fra fylkene og signaliserer at vi satser sterkt på utmarksbeitetilskudd. 
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Vi snakker fram utmarksbeitets betydning, for det har vi vært tydelige på at vi skal gjøre! 
Det er grunnlaget for det norske småfeholdet.  
Det er beitenæringa vår som er ansiktet utad for norsk landbruk og som gir det norsk landbruket 
generelt det gode renomméet det har. 
Får småfenæringa en knekk i anseelse vil det ramme også de andre produksjonene. 
 
Faglaga er også opptatt av at vi klarer å holde på næringas gode anseelse og har bedt om innspill til tiltak 
som kan initiere økt bruk av utmarka, samtidig som vi kan klare å holde produksjon og salg i balanse for å 
unngå overskuddslager.  
 
 
Det er dette kinderegget vi ber dere komme med forslag på hvordan vi skal løse. 
 
Lars Erik vil informere mer om styrets innspill til jordbruksforhandlingen. Han vil komme inn på de ulike 
temaene vi spiller inn. 
Styret ønsker tilbakemeldinger fra dere under generaldebatten, etter det vil styret ta en siste klargjøring 
av dokumentet. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 


