
«Stordrift med sau»

• Slik driv vi med vekt på system for slepping og 
flytting av sau på innmarksbeite og slepping og 
sanking på utmarksbeite



John Arne Nyland

• « E i fra Sortland i Vesterålen»

• Gift med Heidi



• 4 Barn  fra 3-23 år

• Agronom og maskin/ mekaniker utdannet

• Drevet med sau i 25 år



NYLAND GÅRD

• 425 vfs

• 4 gjeterhunder

• 4H-gård

• Servering/ møtelokale

• Gårdsbutikk

• A-K Noa maskin

• Vesterålsmat

• Snøbrøyting



Fagmiljø

• Mange flinke sauebrukere som deler sine erfaringer

• Mye godt humør i miljøet

• Værring

• Gjeterhundklubb

• Engasjerte vetrinærer

• Landbrukstjenesten



Sau-drifta

• 425 vfs (NKS + 8 spelsau)

• 750 daa eng

• 320 daa innmarksbeite

• 50000 daa utmarksbeite



• Gammelt fjøs som er påbygd i flere etapper

• 2 langsgående forbrett med 4 binger

• Skinnegående rundballekutter



• 2 stk binger med Reime forkasse og 
kraftforautomat







• Legger inn for  med minilaster i forkassene



• Gammelfjøs med småbinger



• Permanent oppmontert drivrenne med vekt og 
trevegsdeler

• Drivganger på tvers av fjøset

• Brukes til det meste av handtering og behandling av 
dyrene ( veiing, sortering, fostertelling, 
snyltebehandling klipping mm)









• Redskaps hus og rundbuehaller brukes til ekstra 
arealer i lamminga



Flytting av sau til innmarksbeite

• Fordeles i fellesbinger med utgangspunkt i hvilke 
skifte/ beite de slippes på.

• Prøver å få jevne grupper etter alder på lammene.

• Ettåringer for seg selv



• Antall sau i fellesbinger tilpasses kapasitet til 
dyrehenger

• Sauene jages på dyrehenger mens lammene blir satt i 
transportkassen fremme på traktoren



• Slippes på eget/ avgrenset beite 

• Utslipp så tidlig som mulig etter lamming

• Unge lam lærer bedre å følge mora enn eldre lam



• Bruker gjeterhund til all flytting av sau



Slipping av sau til utmark

• Jages hjem til fjøset i puljer på 25-30 dyr

• Sorteres etter hvilket beiteområde de skal slippes i



• Merket med ekstra plastklips med fargekode for de 
forskjellige områdene de beiter i.



• Bruker PDA og rfid leser

• Fra 2015 den nye «appen» til Animalia





• Masseregistreres i beite binge systemet til 
saukontrollen med beitekode og slippedato



• Gir god dokumentasjon og oversikt over dyrene 
som er sluppet til fjells



• Transporteres til utmark med traktor

• Puljevis utslipp fra hengeren

• I ett av område jages dyrene innover fjellet



Sanking

• Skog og fjellbeite med dype daler og høye fjell



• Felles sanking i hjembygda ca 1 september

• Populær tilstelning med unge og gamle som stiller 
opp å går

• 1/3 av dyrene kommer ned i løpet av en helg



Felles sanking på Langøya

• Oppstart høst 2014

• Planla sanking av 7 områder

• 11 sauebruk med ca. 2200 vfs deltok

• 15-20 personer +7-8 hunder var med å gikk

• Samarbeidet om transporten hjem av dyrene

• Fikk sanket en stor andel av dyrene tidlig ned



• Ettersanking gjøres for det meste alene sammen 
med hundene

• Planlegger å bruke drone med kamera til å søke 
etter sau i de mest uoversiktlige områdene



• Kjøres med traktor til fjøset

• Sau og lam sorteres i grupper og registreres som 
nedsanket i «beite binge»

• Voksen sau settes inn i 8-10 dager til avsining

• Disse sorteres  i 4 grupper, (gimrer,voksen
sau,slaktedyr, gammel sau og tynne dyr)

• Beitekvalitet etter behov

• Slaktesau sendes umidelbart til slakteriet



• Lammene deles i 3 grupper

• Under 35kg settes rett inn på intensiv foring

• 35-45kg settes på ekstra god beite

• Over 45kg går på kun håbeite

• Beiter først skifter som er lengst unna fjøset



• Drives til skiftene nær fjøset etter 14 dager

• Samtidig veies og sorteres disse. 

• Slaktemodne lam blir levert mens  påsettlam og 

kåraværer blir satt på egne beiter.

• Plukkslakting



« Takk førr mæ»


