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Produksjonslysten er stor i norsk sauenæring om dagen! Sta-
tistikk fra Landbruksdirektoratet viser at en langvarig, bratt 
nedgang i antall sauebruk i Norge starta å flate ut rundt 2010. 

De to siste åra har vi hatt en netto økning på ca 350 bruk med sau 
til 14.200 bruk . Gjennomsnitts-sauebuskapen pr 31/7 økte med 1,8 
søyer til 62,1 søyer. Middel slaktevekt på lam i Nortura økte med 
0,26 kg til 19,38 kg. Alle disse faktorene g jorde at vi fikk en solid 
tilførselsøkning på 908 tonn lam eller 7,1% i 2015. Vi fikk også en 
tilførselsøkning på 237 tonn sau eller 7,5%. På landsbasis økte til-
førslene samla for sau og lam 6%. 

Det er liten tvil om at sauebonden har reagert på ønsket både 
fra Nortura og norske myndigheter om økt produksjon, slik at den 
innenlandske etterspørselen kunne dekkes med norske lam. Lang-
varig markedsunderskudd er historie og det er bra! Det skal forhand-
les om importkvoter, og det er enklere å gi slike på kjøttslag som 
en må importere uansett . Forbrukerne blir fort vant til importkjøtt , 
og det mentale importvernet kan derfor bli lavere. Nortura er derfor 
glade for at vi nå har en produksjon som er stor nok til å dekke det 
norske markedet. 

Så var det dette med å finne den optimale markedsbalansen. Vi 
har sett det så ofte før. Med en gang vi nærmer oss å kunne levere 
det kundene etterspør, så reduseres bestillingene. Det er derfor ikke 
enkelt å lage anslag for hva som er reelt underskudd i en under-
skuddssituasjon. 

Med en tilførselsøkning på 6 % på ett år, har sauebonden gitt 
Nortura en skikkelig utfordring i å løf te salget . Dersom vi ser bort fra 
salget til annen kjøttindustri, så økte Nortura sitt eget salg med 5% 
i 2015. Vi er også veldig godt fornøyd med påskelamsalget i 2016 
som økte med hele 15%. Vi er ikke like godt fornøyd med kjede-
nes valg av grillprodukter fra Gilde basert på råstoff av sau og lam. 
I denne sammenhengen må en huske på at sau- og lammekjøtt 
fra Nortura-sauebonden også kommer fram til kundene g jennom 
andre salgskanaler enn som Gilde-merkevarer. Her er Norfersk , som 
produserer egne merkevarer for Norgesgruppen, en stadig viktigere 
salgskanal inn mot dagligvaremarkedet. 

Ved utgangen av juni ligger det fremdeles 1300 tonn lam og 600 
tonn sau på reguleringslager. Det viser at vi ikke er i mål med å lage 
en markedssituasjon som gjør det mulig å heve prisen til bonden, 
slik vi har greid i mange år. Siden 2007 har prisen på lam i Nortura, 
inkludert tilleggsytelser i snitt gått opp med kr 2.30 pr kg i året . Det 
vil derimot bli en prisnedgang både på grunn av redusert engrospris 
for å stimulere salget, og økt omsetningsavgif t på grunn av økte 
overproduksjonskostnader. 

Salgsutviklingen hittil i år viser at vi er godt i gang med jobben. 
Vi har noen ønsker for årets lammesesong som vil hjelpe oss med 
å løfte salget videre:

 
1. Økte tilførsler tidlig i sesongen når kampanjene starter. Vi ønsker 

oss heller et lam rundt 19-20 kg med fettgruppe rundt 2 i starten 
av september enn et lam på 23-24 kg i oktober med fettgruppe 
rundt 3. Prisprognosen s. 5 skal også stimulere til dette. 

2. Fortsatt økt oppslutning om Nortura fra den norske sauebonden. 
Dette gir Nortura og sauebonden ”pondus” i forhandlingene med 
kjedene.

3. Færre lam med hygiene- og fett-trekk . Dette begrenser hva vi kan 
bruke råvaren til og gir pristrekk for bonden. 

I skrivende stund ser det ut som naturen er med oss. Våren kom tid-
lig stort sett over hele landet. Innmarks- og utmarksbeitene ble tidlig 
klare for beitende sau som skal produsere verdens beste lamme-
kjøtt . Les derfor årets lammesesonghefte og legg en plan for årets 
slaktesesong sammen med gode kolleger i beitelag, lammering og 
Nortura. Husk at det som er lønnsomt for Nortura er også lønnsomt 
for sauebonden på lang sikt . 

Da står det ig jen å ønske hverandre lykke til med lammeseson-
gen 2016. Vi skal stå på for å lykkes i hele verdikjeden, fra beite til 
bord. 

Roy Albertsen
Regionssjef Midt-Norge
Fagansvar for småfe i Nortura

Finn Avdem
Fagsjef småfe i Nortura

Den vanskelige 
markedsbalansen

Forsidebilde: Sau og lam på høgfjellsbeite i Jotunheimen (foto: Grethe Ringdal)

Marit og Sven Reiersen fra Hornes i Aust-Agder er to av mange dyktige Nortura-sauebønder som bidrar til at Norge ig jen er selvforsynt med lam. Nytt fjøs til 200 sau bygd av 
maskinlafta treelement og limtredragere stod ferdig i 2014. 

Utgiver: Nortura SA
Redaktør: Finn Avdem
AD: Even H. Olsen, evenholsen@outlook.com
Opplag: 10 000

Medlemssentrene i Nortura

Tønsberg  800 33 227
Rudshøgda  800 81 082
Sandeid  800 33 455
Forus  800 33 315
Førde  800 30 360
Malvik  800 30 303
Målselv  800 80 140
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Med bakgrunn i konsernstyrets ønske om at en større del av prisen skal komme i form av etterbetaling og ikke tilleggsytelser, ble det g jort 
en del justeringer i leveringsvilkårene for småfe ved årsskif tet :

• Vi gikk tilbake på puljetillegget, slik at 130 småfe er stor nok pulje til å få maksimalt puljetillegg på kr 50 pr dyr

• Kvantumstillegget ble redusert med kr 0,10-0,30 pr kg

• Satsene i sesongtillegget blir redusert med kr 1 per kg (unntatt uke 39 og 40 med reduksjon på kr 0,50). Dette kompenseres med end-
ringer i engrosprisen, slik at stimulansen til tidlig slakting blir minst like stor. 

• Gourmetlam-tillegget innføres fra uke 32, mot fra uke 34 i 2015

• Fra mandag 4. juli senker vi vektgrensa for å få Stjerne- og Gourmetlam-tillegg til 15,1 kg, slik at denne vektgrensa blir et mindre hinder 
for å slakte tidlig. Vi g jør denne endringen etter innspill fra Norsk Sau og Geit .

Tillegg Sats leverandør Info

Puljetillegg
Gjelder sau/lam og geit/kje

15-29 stk: kr 10,-
30-49 stk: kr 15,-
50-74 stk: kr 20,-
75-99 stk: kr 30,-
100-129 stk: kr 40,-
 fra 130 stk: kr 50,-

Puljetillegg beregnes etter antall leverte dyr (eller per innmelding dersom vi splitter leve-
ransen). Ved samlasting beregnes puljetillegg for samlet antall. Sats er i kr per stk.

Kvantumstillegg 1000-1999 kg: kr 0,40
2000-2999 kg: kr 0,80
3000-4999 kg: kr 1,20
over 5000 kg: kr 1,70

Satsen gjelder årskvantum slakt og ull og utbetales som kr per kg. Kvantumstillegget 
gjelder ikke ved kassert slakt.

Sesongtillegg lam uke 32-36: kr 2,00
uke 37: kr 1,50
uke 38: kr 1,00
uke 39: kr 0,50

Gjelder per kg lam levert i perioden i sesongen.

Tillegg stjernelam kr 2,50 pr kg Gjelder lam etter følgende kriterier:
Slaktevekt fra 15,1 kg
Klasse O+ eller bedre
Fettgruppe 1+, 2-, 2, 2+,3- og 3

Tillegg Gourmetlam Uke 32-45: Kr 2,00 Gjelder lam etter følgende kriterier:
Slaktevekt fra 15,1 kg
Klasse R- eller bedre
Fettgruppe 1+, 2-, 2, 2+ og 3-
Gjelder ikke lam som går inn i nisjevarestrømmer

Effektivitets- tillegg sau Uke 32-35: kr 1,00
Uke 42-45: kr 1.00

Tillegget utbetales som kr per kg, og benyttes for å styre slakting av sau til ønskede uker.

Lammeringstilllegg Kr 10 pr stk Gjelder lam, ung sau, sau og vær levert fra besetninger organisert i lammering. Medlem-
mer i lammering får ikke skyvetillegg, men prisen i ønsket uke er garantert dersom 
prisen er lavere i slakteuken. Gjelder også endringer i grunntilskuddet.

Tillegg økologiske sau/ung sau Uke 31-45: kr 1,00 Tillegget utbetales som kr per kg, og gjelder sau/ung sau innmeldt som økologisk og 
merket med Debiomerker. 

Tillegg økologiske Stjernelam Uke 31-45: kr 3,00 Tillegget utbetales som kr per kg, og gjelder lam med Stjernelam-kvalitet innmeldt som 
økologisk og merket med Debiomerker.

Skyvetillegg i sesong
Det er ikke mulig å melde inn på 
ordningen

kr 0,50 pr kg/uke
Fra og med uke 27
til og med uke 47

Når innmeldingen i toppsesongen om høsten er større enn slaktekapasiteten, må vi ofte 
måtte ”skyve” dyr ut over ønsket slakteuke. Dette kompenseres med et pristillegg. Prisen 
i ønsket uke er garantert dersom prisen er lavere i slakteuken. Gjelder også endringer i 
grunntilskuddet.

Tillegg RFID-merking Kr 12 per dyr Gjelder sau/lam/vær som blir levert med elektroniske øremerker. 

Pristillegg ullne skinn Pelssauskinn: kr 273,-
Farga spælsauskinn: kr 223,-
Villsau (Gammelnorsk sau): kr 133,-
Statstilskudd:
Villsauskinn kr 79,60
Skinn av andre raser kr 99,60.
(Satsene kan endres fra 1. september)

Dyr det skal tas ullne skinn fra, bør være slakta før 21. oktober.
Det kan være aktuelt å ta pelssauskinn etter denne datoen dersom behovet ikke er dekt.
Det er behov for svært avgrensa mengder med skinn fra farga spælsau og villsau, og det 
ønskes kun grå og gråmelerte skinn av begge raser. Når behovet er dekket, så slutter en 
å ta ut ullne skinn. Tillegget utbetales bare for skinn som blir plukka ut.

Trekk Sats Info

Hygienetrekk kr 120,- Alle dyr som slaktes med ulla på vil få trekk. Dyr som er så møkkete at de ikke kan  
klippes rene, vil få trekk. Hjemmeklipte dyr som er forurenset etter klipping, vil også få 
trekk. Dersom forurensingen har skjedd under inntransport eller oppstalling på slakteri, 
vil ikke produsenten trekkes.

Stoppsats kr 150,- pr uke Hvis leveransen er delt på flere hentinger pga lasstørrelse eller flere dyreslag, trekkes det 
for en stoppsats pr uke. Hvis produsenten selv ønsker å dele sin leveranse på 2 dager, 
skal det trekkes for stoppsats ved hver henting. Ved samlasting fra 2 eller flere bortfaller 
stoppsatsen.

KSL-trekk Slakt kr 3,- pr kg Trekkes på leveranser fra besetninger som har manglende KSL-oppfølging. (Mangler 
egenrevisjon og/eller har ikke lukkede avvik som er relevante for varestrømmen).

Leveringsvilkår for småfe 2016

Gjeldende fra 4. juli 2016
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Totalmarkedssituasjonen og pris-
utsikter for lammesesongen 2016
Markedet og lagersituasjonen
Etter at det i en 10 års periode har vært underskudd av norske 
lam, har situasjonen snudd til overskudd i løpet av det siste året . I 
mai-prognosen ble det prognosert et overskudd på ca. 1 800 tonn i 
løpet av 2016. Basert på tall fra søknad om produksjonstillegg per 1. 
januar, fostertellinger og slakting hittil i år, er det beregnet at bestan-
den av sau og lam vil bli ca. 4 prosent høyere ved beiteslipp denne 
våren sammenlignet med 2015. Slaktevektene for lam i prognosen 
er satt til g jennomsnittet av de siste tre årene. Det betyr en snittvekt 
på 19,0 kg, som er 0,4 kg lavere enn i fjor. Til sammen gir det en 
økning i tilførslene på 2 prosent fra 2015. Basert på det lave engros-
salget i første halvår, er det forventet en nedgang for året sett under 
ett på 3 prosent sammenlignet med 2015.

Ved inngangen til 2016 var det 1433 tonn sau og lam på regu-
leringslager. Normalt vil reguleringslageret bli tømt i løpet av første 
halvår, men det har ikke skjedd i år. Tvert imot fortsatte regulerings-
lageret å øke framover ettervinteren og nådde et toppnivå på 1 990 
tonn. Forklaringen på det er nok at industrien også har hatt betyde-
lige egne lagre av sau og lam, noe som har bremset interessen for å 
kjøpe fra reguleringslageret . Fra midten av april har det vært litt uttak 
fra lageret , men ikke noe som monner, og midt i juni er det fortsatt 
på over 1900 tonn. 

De senere årene, og så sent som i 2015, har det vært underdek-
ning av lam på våren og sommeren. For å sikre nok råvare til indus-
trien, har tollen blitt satt ned på ferske lam i denne perioden for å 
legge til rette for import . Inneværende år har det ikke vært grunnlag 
for en slik tollnedsettelse. Følgelig har også importen vært lavere hit-
til i år, sammenlignet med de foregående årene. Det er i all hovedsak 
fryste lam på den såkalte ”islandskvoten” som er tatt inn.

Forventninger til årets lammesesong
I tillegg til det estimerte overskuddet på 1 800 tonn inneværende år, 
drar vi med oss et reguleringslager på 1 400 tonn sau/lam fra fjor-
året . Vi må belage oss på å ha med et relativt stort reguleringslager 
inn i ny lammesesong, og vi vet enda ikke hvordan det vil påvirke 
salget . Går vi ti år tilbake var det ikke uvanlig med like stort , eller 
større reguleringslager av sau og lam som nå, men den gangen 
hadde en mulighet til å eksportere overskuddet. Den muligheten 
har vi ikke lenger, og hele produksjonen må selges innenlands. Det 
er fortsatt betydelige lagre av sau og lam i industrien, og markeds-
situasjonen er dermed svært krevende.

Det er den krevende markedssituasjonen som er bakgrunnen for 
at konsernstyret i Nortura har vedtatt å redusere engrosprisen med 
kr 2,00 per kg i 2. halvår 2016. Sammenlignet med lamme-sesongen 
2015 er prisnedgangen på kr 2,90 per kg. Samtidig fører overskud-
det til økte reguleringskostnader, og dermed øker omsetningsavgif-
ten med kr 1,50 per kg sammenlignet med sesongen 2015.

Vi trenger lammene tidlig
Butikkjedene ønsker å komme tidlig i gang med lammesesongen, 
og legger opp sine kampanjeplaner etter det . Det er tradisjon for å 
lage en prisløype for avregningspris som stimulerer til å slakte lam-
mene tidlig nok til at vi kan være leveringsdyktige når sesongen er 

på topp i butikkene. I år blir det enda viktigere! Dess mer lam vi kan 
levere i sesong, dess mindre overskudd vil vi få. En annen effekt av å 
levere lammene tidligere er at de blir litt lettere. I 2015 var hele 16 % 
av lamma over 23 kg, og vi opplever at markedet reserverer seg mot 
å ta de aller største lammene. Det skyldes at noen stykningsdeler 
rett og slett blir for store. Mange forbrukere synes at et lår på 3-4 
kg er for stort å sette i stekeovnen. Tilsvarende er store fenalår kre-
vende å omsette. Lettere lam betyr også mindre fett , noe som vil bli 
positivt mottatt i markedet. Og, sist men ikke minst , tidlig levering gir 
lettere lam, mindre totalvolum og dermed også mindre overskudd 
som må fryses inn.

Årets prisløypa er utforma med tanke på at vi ønsker tidligere 
slakting. Ved å trappe ned prisen uke for uke med opp til kr 2,50 per 
kg, ønsker vi å stimulere til at slaktemodne lam leveres når de kom-
mer fra beite - og ikke sluttfôres etter sanking helt opp mot grensen 
for fett-trekk , for å oppnå høyere vekt . Det har vært vurdert å innføre 
vektgrense for lam i tillegg til brattere prisløype for å g jøre det min-
dre lønnsomt å levere store lam. Konklusjonen er at en venter og ser 
effektene av endringen i prisløypa dette året .

Naturlig sanketidspunkt varierer mellom landsdelene, og ikke alle 
produsenter vil ha samme mulighet til å levere lam når prisen er på 
topp. Selv de som ut fra naturgitte forutsetninger har sein sanking, vil 
likevel ha fordel av å tilpasse leveransene til prisnedtrappinga i siste 
del av sesongen. Dessuten er det viktig å ha med seg at det kommer 
alle saueprodusentene til gode at noen leverer lam tidlig, slik at vi 
er med når kjedene starter sine kampanjer. Det er også et moment i 
denne sammenhengen at slike naturgitte forskjeller er ett av de ele-
mentene som distriktstilskuddet skal kompensere for. Avregnings-
prisen til lammeprodusenten består av flere element; engrospris, 
omsetningsavgif t , grunntilskudd og sesongtillegg. Det er endringer i 
alle disse som danner prisløypa g jennom sesongen. Eventuelle end-
ringer i skinnverdier virker også inn. Markedet for skinn svinger med 
moter og trender, og for øyeblikket er skinnverdien lav.

Prognosen for endring av avregningspris på lam sammenlignet 
med foregående uke i høst ser slik ut :

Uke Dato Prisendring kr/kg
27 04.07.2016 0,50
32 08.08.2016 3,50
35 29.08.2016 -0,50
36 05.09.2016 -1,50
37 12.09.2016 -2,00
38 19.09.2016 -2,50
39 26.09.2016 -2,30
40 03.10.2016 -1,80
41 10.10.2016 -1,00
46 14.11.2016 -1,00

Figuren på neste side viser prisprognosen for sesongen 2016 sam-
menlignet med i fjor. Den viser at prisen i år trappes brattere ned fra 
uke 36 til 41. Det innebærer at reduksjonen i forhold til 2015-prisen 
er vesentlig større mot slutten av sesongen enn tidlig i sesongen. 

4 Lammesesongen 2016 



Konsentrert slakting av sau
Nortura ønsker også denne sesongen å stimulere til konsentrert 
slakting av sau i starten og mot slutten av lammesesongen. I disse 
periodene har vi bedre skjærekapasitet , og får dermed mulighet for 
å utnytte råstoffet av sauen bedre. I tillegg er det viktig at slakteri-
ene har full konsentrasjon om å få nok lam ut i markedet i de mest 
hektiske ukene av sesongen.

I den første perioden gis det ekstra stimulans g jennom innføring 
av et effektivitetstillegg på kr 1,0 per kg fra 8. august (uke 32). Den 
første perioden avsluttes 5. september (uke 36) med en samlet pris-
nedgang på kr 2,50 per kg og avsluttes helt uke 37 med en ytterli-
gere nedgang i grunntilskuddet med kr 1. Den andre slakteperioden 
for sau starter 17. oktober (uke 42) da prisen økes med kr 3,50 per 
kg i sum, og avsluttes 14. november (uke 46) med en prisreduksjon 
på kr 2,00 per kg. 

Prisendring sau i sesongen

Prisprognose lam kl R 16,1 - 23 kg
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uke (dato)
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38 (19/9)
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41 (10/10)
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Vi må alltid vera på vakt mot at det blir lukt- og smaksfeil på vêrlam-
slakta om hausten. Det er øydeleggjande for salet av lam dersom 
slike kjem ut i marknaden som lam. Dersom lammet kjem i katego-
rien vêr pga lukt- og smaksfeil, så blir avrekningsprisen nær null og 
det er heller ikkje bra. Årsaken til at dette skjer, er hormonelle endrin-
gar hjå vêrlamma når paringssesongen nærmar seg. Vi har difor laga 
fylg jande råd for å redusere risikoen for lukt og smaksfeil på vêrlam:
• Alle vêrlam bør vera slakta seinast tre veker før paringssesongen 

startar. Det betyr at vêrlam som ikkje er slaktemogne ved san-
king, bør setjast på intensiv sluttfôring på kraftfôr og grovfôr eller 
eit godt grønnfôrbeite rett etter sanking.

• Sorter søyelam og vêrlam. Det er spesielt viktig dersom slutt-
fôringa går føre seg inne. Dette g jev også meire ro i flokken og 
betre tilvekst .

Sjølv om tilleggsytingane er litt redusert for å ha betre muligheit 
for å kunne betale ut etterbetaling, blir likevel ein stor del av avrek-
ningsprisen til sauebonden betalt ut i form av tilleggsytingar. Dette 
er betaling frå fellesskapet for god kvalitet , marknadstilpassing og 
sparte kostnader, samt ein bonus for levering over eit visst kvantum 
sau/lam/ull til Nortura og for medlemsskap. Det er difor viktig å setje 
seg inn i leveringsvilkåra og tenkje ig jennom korleis ein kan ta ut 
høgast mogleg pris. Her er eit eksempel på korleis du kan plusse på 
avrekningsprisen s 5 ved å utnytte leveringsvilkåra:

Vi føreset eit lam på 19 kg, levert i Gourmetlam-perioden i ei pulje på 
minst 15 dyr og at garden leverer minst 1000 kg slakt/ull til Nortura. 
Puljetillegg: (kr 10-50,- per dyr): kr 0,50-2,60 per kg
Tillegg Stjernelam: kr 2,50 per kg
Tillegg Gourmetlam: kr 2,00 per kg
Kvantumstillegg: kr 0,40-1,70 per kg
Lammeringstillegg (kr 10 per dyr): kr 0,50 per kg
Avsetning individuell eigenkapital: ca kr 0,60 per kg
(avsetning av all samhandling med Nortura dividert på kg lam)
Støtte elektroniske øyremerke (kr 12 per dyr): 0,60 per kg
Sum: kr 7,10-10,50 per kg lam

Dersom ein utnyttar leveringsvilkåra maksimalt og prisprognosa  
s 5 blir ein realitet , så vil eit R lam slakta i veke 36 betale seg med  
kr 64,70 per kg (inkludert grunntilskot). I tillegg kan ein unngå stopp-
sats på kr 150 dersom ein samlastar med ein eller fleire naboar. 

Årets prisprognose (s 5) har større prisnedgang per veke enn det 
som har vore vanleg dei seinare åra. Bakgrunnen for dette er at vi 
ynskjer fleire lam til slakting frå slutten av august og i september, 
slik at vi får betre marknadsdekning og større sal av lam i starten 
av lammesesongen. Vi ynskjer sjølvsagt ikkje å slakte lam som 
ikkje er slaktemogne, men at sauebonden senker kravet til vekt og 
feitt noko, slik at ein større andel av slaktelamma blir levert tidleg i 
sesongen. Vi har difor laga eit rekneeksempel ved hjelp av ”Slakte-

Dette eksempelet viser at slakteverdien er nokså lik , sjølv om lam-
met blir tyngre ved å utsetje slaktinga. Ein kan difor like g jerne levere 
lammet i veke 36 og spare haustbeitet til andre slaktelam som treng 
det betre, eller til livdyra.

Vurdering av slakteprosent
Slakteprosenten (andel slaktevekt av levandevekt) på lam vil variere 
ein del, men ligg ofte rundt 40%. Her er dei viktigaste faktorane som 
påverkar slakteprosenten: 

Reduser risikoen for 
vêrsmak- og lukt

Utnytt leveringsvilkåra 
og få betre pris

Brattare prisløype g jer det meir lønsamt 
med tidlegare utslakting

Slakteveke nr Dato vekestart Levandevekt, kg Slaktevekt, kg Klasse Feittgruppe Slakteverdi Kr/lam*

36 5/9 44,0 18,5 R 2+ 1251

38 19/9 46,8 19,7 R 3- 1238

39 26/9 48,2 20,2 R+ 3- 1237

40 3/10 49,6 20,8 R+ 3- 1234

oppgjerskalkulatoren 2016” som du finn under: ”Beregnings- 
kalkulatorer” på småfesidene på Medlemsportalen til Nortura. Vi tek 
utgangspunkt i eit lam på 44 kg levandevekt med slakte% 42 (% 
slaktevekt av levandevekt) i veke 36. Tilvekst 200 g pr dag om lam-
met ikkje blir slakta, men blir sett på sluttfôring på håbeite.

Føresetnader: Distriktstilskotssone 2, lammering, kvantums-
gruppe 3-5 tonn, levert i pulje på 130 småfe eller meir. Lammet får 
både gourmet- og Stjernelamtillegg alle slaktevekene. 

• Søyelam og godt kjøttsette lam har høg slakteprosent
• Lam vege om morgonen før beiting har høgare slakteprosent 

enn lam vege om kvelden
• Lam vege i sanke-kve på tom vom har høg slakteprosent: Erfa-

ringar frå Beinhelleren sankelag i Hordaland er at slakteprosen-
ten kan ligg je på 44-45% på slike lam.

* Prisen inkluderer grunn- og distriktstilskot

Krava for å få Gourmetlamtillegg er klasse R- og betre, fettgruppene 
1+, 2-, 2, 2+ og 3- , nedre vektgrense er frå 4. juli 15,1 kg og at dei 
skal vera slakta vekene 32-45. (8. august til 13. november). Denne 
sesongen stimulerer vi ekstra til å levere lam tidleg i sesongen med 
litt lågare feittgruppe og vekt for å auke salet og redusere overpro-
duksjonen. I år kjem vi difor til å bruke andel Gourmetlam i utrek-
ninga av kvalitetspoenget i ROS-analysen i staden for andel Stjerne-
lam. Stjernelam har også med feittgruppe 3, klasse O+ og blir betalt 
ut for lam slakta heile året . 

Justering i utrekning av 
kvalitetspoenget i ROS-analysen
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Unngå hygienetrekk på sluttfôringslamma
Andelen sau og lam som får trekk på grunn av at det ikkje er mogleg 
å klyppe dei reine på slakteriet , har auka frå 0,6 % i 2014 til 1,2 % i 
2015 i Nortura. Dette er ein negativ trend som vi må snu!

Her er nokre råd:
Unngå at sluttfôringslamma får laus avføring. Appetittfôring med 
kraftfôr passer best til middels til seint hausta grovfôr som inneheld 
ein del fiber. Brukar du for eksempel ein fiberfattig tidleg hausta 2. 
slått , så bruk avgrensa mengder med kraftfôr, for eksempel 0,3 kg 
fiberrikt lammekraftfôr to gonger om dagen. Ein vil likevel få ei inten-
siv sluttfôring med mindre bruk av kraftfôr.

Sørg for at underlaget lamma går på er reint og tørt . Unngå at 
drenerande golv tettar seg på grunn av at lamma dreg fôr inn i bin-
gen. God kutting av fôret og 40-42 cm høgde frå golv til nedre kant 
på eteopninga, ser ut til å vera positivt med tanke på dette. Nytt 
strekkmetall er mindre utsett for å tette seg enn gamalt strekkmetall. 
Ved sluttfôring på talle, sørg for at tallen er tørr ved å bruke rikeleg 
med strø.

Dersom lamma likevel blir skitne, så prøv å klyppe dei reine 
heime før levering. Spesielt utsette stader er nedover frå endetarms-
opninga, ut- og innside av lår og bein, rundt pung og jur. Ved skittent 
golv kan det også vera møkk framover brystet . Før levering bør så 
mykje av møkka som mogleg i desse områda bli fjerna.

Flott eksempel på korleis ein har fått fjerna møkk med klypping.

Møkk på innsida av lår/bein.

Møkk på bryst på grunn av skittent underlag

Ikkje lett å klyppe heilt reint her når møkka sit så tett inn på skinnet.
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Fôring før slakting og transportdyktighet
Spesialveterinær for dyrevelferd, transport og slakting i 
Animalia, Inge Midtveit , kjem her med nokre gode råd 
i samband med sanking og transport av dyr i lamme-
sesongen.

Vurdering av om slaktedyr er transportdyktige
Regelverket pålegg sauebonden å vurdere tilstanden 
til dyra som skal leverast til slakting, slik at berre friske 
og transportdyktige dyr blir sendt med dyrebilen. Det er 
dyrebilsjåføren som har ansvaret for at dyra er transport-
dyktige, men han treng informasjon frå sauebonden om 
dyr med avvik . Dette g jeld særleg:
• Søyer som har hatt koldbrann i juret
• Dyr som er svært magre (haldpoeng 2 og tynnare)
• Søyer med vommiskinn (bukbrokk)
• Halte dyr
• Andre dyr som skil seg frå flokken under fôring, 

driving eller flytting 

Slike dyr skal stå i eigen binge skilt frå resten av flokken 
når dyrebilen kjem. Da kan sjåføren vurdere tilstanden 
nærare. Han er opplærd til å vurdere om dyret er trans-
portdyktig, og han er ansvarleg overfor Mattilsynet for 
at det berre er transportdyktige dyr på bilen. Difor er det 
alltid sjåføren som bestemmer om eit dyr er transport-
dyktig eller ikkje.

Handtering før slakting – fysisk påkjen-
ning, kjøttkvalitet og vekttap

Sanking er hardt arbeid – også for sauen 
Det er påvist i Nortura-prosjektet «Småfesmak» at 
sanking er ei stor fysisk stresspåkjenning for sau og 
spesielt for lam, men det ser ut til at dei aller fleste 
lamma toler dette utan at det går ut over kjøttkvalite-
ten. Det er likevel eit mål å redusere denne påkjenninga 
til eit minimum for å sikre velferda til dyra og jamn 
høg kvalitet på kjøttet . Det er særleg kombinasjonen 
av lang driving og fasting i meir enn eit døgn ein bør 
unngå dersom lamma skal slaktast innan ei veke etter 
sanking. 

Dyrevelferd under sanking
Ein bør ha som mål at dyra skal sleppe så lett som råd 
frå sankinga. Unødvendig jaging og dårlege rutinar 
under skiljing kan øydelegge kvaliteten på eit produkt 
ein har lagt ned mykje innsats i. All handtering bør skje 
ved at sauen går sjølv, slik at ein unngår løf ting og dra-

ging. Det oppstår lett blødingar i underhuda 
dersom sauen blir dradd etter ulla. 

Vekttap
Ein sau med tilgang til vatn, men ikkje fôr 
eller beite, vil miste om lag 8 % av levan-
devekta fyrste døgnet på grunn av redu-
sert vom- og tarmfyll. Ein kan sei at sauen 
lever fyrste døgnet rimeleg godt på det dei 
har i vomma. Fasting utover eit døgn fører 
til at dyra må tære på feitt og muskulatur 
for å dekke energibehovet. I praksis kan ein 
rekne med at sauebonden taper ein kilo 
slaktevekt per lam ved tre dagars sanking 
og sortering før dyra blir slakta.

Tiltak for å unngå vekttap
Sankinga bør g jennomførast slik at sauen 
ikkje blir utsett for unødvendig jaging, men 
får rusle og gå i roleg tempo. Når flokken 
er framme ved sankegjerdet eller hegna, 
så bør ein skilje slaktelamma ut med ein 
gong. Det beste alternativet er å transpor-
tere desse til slakt same dag. Dersom dei 
må stå lengre enn eit døgn før henting, bør 
slaktelamma få tilgang til beite eller fôrast 
for å unngå vekttap. Brå overgang til frodige 
haustbeite aukar risikoen for haustalveld og 
pulpanyre, og det vil gå ei tid før lamma er 
tilvent kraftigare kost . Eit fiberrikt beite som 
liknar meir på utmarksbeitet , vil difor fun-
gere betre når det berre er snakk om ei kort 
veke før slakting. Dersom ein ikkje har slik 
beite tilg jengeleg, er høy det best egna fôret 
då surfôr g jerne krev tilvenning. 

Hjelp slakteriet med hygienen!
Sluttfôringslam som står på store mengder 
kraftfôr og/eller frodige haustbeite, bør bli 
tatt av beitet/kraftfôret 6-12 timar før hen-
ting og heller fôrast med relativt tørt grov-
fôr. Da unngår ein at det blir veldig vått og 
uhygienisk på dyrebilen, og transporten blir 
meir behageleg for lamma.

Lam som står på intensiv sluttfôring på 
frodige haustbeite og/eller mykje kraftfôr, 
bør fôrast med litt tørt grovfôr 6-12 timar 
før henting. Elles blir det lett sjåande slik 
ut i dyrebilen og hygienen blir dårleg. 

Kortgnagd gras rundt hegna er teikn på 
lang fastetid.

Døme på blødning på grunn av løfting 
i ulla

Sanking av sau på Hardangervidda. (Foto: Grethe Ringdal)
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Utforming av sankegjerde
Fleire vel å ha felles sanking av sau etter beitesesongen er ferdig. 
For å enkelt skilje dyra etter sanking bør ein ha eit godt utforma 
sankegjerde. Det kan vere fleire hundre dyr som er drive over len-
gre avstand, og når dyra skal sorterast etter dei er komne til samle-
g jerdet, bør dette skje utan unødige påkjenningar for både sau og 
bonde.

Dyra bør fyrst samlast i eit større fellesområde før sortering. På ei 
side krev dette meir areal, men det er med på å g jere arbeidet mest 
mogleg rasjonelt . Det er lurt å bruke stødige portar som er enkle å 
opne og lukke.

Driverenne
For sortering av dyr er det praktisk å lage ei driverenne kor det kan 
plasserast eit sorteringssystem. Driverenna bør plasserast i eit hjørne 
eller det bør lagast ei trakt , slik at det er enkelt å drive dyra inn i 
renna. Det er også mogleg å bruke ein karusell, men dette g jev sjølv-
sagt ei større investeringskostnad og er mindre mobilt .

Driverenna bør ikkje vere for brei, då kan dyr snu seg og stoppe 
framgonga. Den bør difor ikkje vere breiare enn 50- 55 cm, avhengig 
av rase. Dersom gonga er smalare i botnen, vil det verte vanskele-

gare for dyr å snu seg. Tette veggar vil også g jere at dyra ikkje vert så 
lett forstyrra av dyr eller menneskje utanfor bingane.

Dersom det er ulike stopparar eller steg, vil det vere vanskelegare 
for dyra å rygge. På den måten vil den einaste vegen dei kan gå vere 
framover.

Dersom sauen ikkje ser kvar han er på veg, vil han lettare gå 
framover. Driverenna bør difor ikkje vera heilt rett . På same måte vil 
of te sauen vegre seg frå å gå utanfrå og inn under tak , og motsett . 
Spesielt dersom det er stor forskjell på ljoset . Dette er ofte vanskeleg 
å unngå, men er nyttig å vite. Dette g jeld typisk om eit sorterings-
system er under tak , eller når dyr skal på ein bil eller hengar med tak .

Førebuing
Det er ein stor fordel å gå g jennom korleis sorteringa i sankegjerdet 
skal g jerast før sanking, slik at folk veit sine oppgåver og er kjende 
med korleis systema fungerer. Det er ofte vanskelegegare å forklare 
ting med sankegjerdet full av sau, etter ein har gått heile dagen i 
fjellet . Det er også lurt å opne og lukke alle grinder, slik at det er klart 
for at sauen skal kome.

Oversikt over sankegjerdet til Beinhelleren Sankelag, med ei overbygd driverenne i midten. (Foto: Ingrid Sødal Eidsnes)

Fint utforma driverenne hjå Bjørn Arne Skoglund på Andøya i Nordland. 
(Foto : Grethe Ringdal)

Eksempel på utforming av sankegjerde.
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Vi vil også dette året minne om at 
du tar en sjekk på at KSL er i orden 
før lammesesongen setter inn, slik 
at du unngår trekk i pris. Nortura 
har som mål at alt slakt skal komme 
fra gårder med et aktivt KSL , og for 
småfe g jelder dette ca 98 % av volu-
met. Dette har stått stabilt de siste 
årene, og vi bør opp mot 100 % 
denne lammesesongen! 

Ta derfor en sjekk i dine KSL-
dokumenter eller gå inn på din egen side under www.matmerk .no 
for å finne ut når du hadde siste egenrevisjon, og om alle avvik fra 
ekstern revisjon er lukket (utbedret) slik de skal være.

Din egenrevisjon kan ikke være eldre enn 12 mnd. Er den det, må 
du foreta ny egenrevisjon og melde fra til Matmerk om det.

Trekket på 3 kr for mangler ved KSL er på samme nivå i hele 
Kjøttbransjen. Vi understreker at forhold som fører til trekk er avvik 
med direkte relevans for kvalitet/sikkerhet på råvaren (slaktet) samt 
dyrevelferden.

Vi hjelper g jerne
Nortura ønsker å bistå alle som har behov for hjelp til å få KSL på 
plass før levering. Har du spørsmål om dette, så ta kontakt med nær-
meste medlemssenter.

Eit godt oppgjer for ulla er også viktig for ein god økonomi av saue-
haldet. Sjef for ullstasjonen på Gol, Stein Terje Moen, minner om 
desse viktige tiltaka for å ta vare på ullkvaliteten:

1. Lever tørre lam. Dersom ein presser våt ull, skjer det same som 
når ein presser vått høy, det går varmt og det blir mugg! Tørk sau 
og lam før levering, og pass på at dei ikkje blir våte i samband 
med transport til felles opplastingsplass. Våt veg og dyrehengar 
med drenerande golv, fører ofte til at sauen blir våt under buken. 

2. Unngå kutterflis i transportmidla som blir brukt til å frakte sau i 
samband med slakting. Fjern tistlar frå haustbeitet . Kutterflis og 
tistlar er dei mest vanlege årsakene til at ull kjem i klasse V i sta-
den for klasse C1. Prisforskjellen mellom desse klassene er over 
kr 40,- per kg!

3. Sørg for at lam som blir sluttfôra på grovfôr og kraftfôr, har eit 
fôringsopplegg som gjer at ulla ikkje blir skitna til eller blir full av 
grovfôrrestar. Grovfôrrestar i fellen kan også føre til at ull kjem i 
klasse V i staden for i klasse C1. Veldig tilskitna ull går i klasse C2S.

4. Bruk sida av mulen på lamma til merking. Merk ikkje lamma i ull-
fellen eller nedst og midt på mulen, då dette kan føre til at lamma 
“merkar” kvarandre i fellen. Ull med merkestif t blir nemleg kassert .

Hugs også at Norilia betaler eit tillegg på kr, 5,- per kilo for den aller 
finaste lammeulla – den som er 28 mikron eller finare.

Ta vare på ullkvaliteten

Husk KSL!

Fagutvalet for småfe skal g je konsenstyret og administrasjonen i 
Nortura råd i saker som gjeld småfe og består av dyreslagsrepresen-
tantane i dei seks arbeidsutvala i Regionane. I tillegg er ein repre-
sentant frå konsernstyret med. Har du saker som gjeld sau som du 
ynskjer å ta opp i organisasjonen, så ta kontakt med
Fagutval småfe som består av:

Leiar og frå Region Agro:
Audun Meland
4596 Eiken
tlf: 909 90 763

Nestleiar og frå Region Nord
Ragnhild Engan
Krokan Gård
8260 Innhavet
tlf: 977 01 895

Region Midt-Noreg
Ragnar Valstad
Brandåsen
7600 Levanger
tlf: 951 24 980

Region Vest
Reidar Kallestad
Keilegavlvg. 15
5953 Fonnes
tlf: 415 60 048

Fagutvalet for småfe i Nortura

Region Øst
Britt Karin Flaata
Nedre Flaata Gård
3632 Uvdal
tlf: 481 52 088

Region Innlandet
Hilde Stokke Odden
Brevan Folldalsvegen 3003
2580 Folldal
tlf: 970 69 844

Frå konsernstyret :
Robert Søndrål
Øvre Holsvegen 51
3576 Hol
tlf: 928 94 624

Nesten 75 % av tilførslane av sau og lam i Nortura kjem nå frå beset-
ningar organisert i 553 lammeringar. Samarbeidet i lammeringen 
g jer at medlemmene hentar ut både meir pulje- og kvalitetstillegg. 
Høgare sesongtillegg tyder også på at lammeringmedlemmene 
kjem tidleg i gang med slakting, fordi dei raskare greier å fylle ein 
bil. Vi håpar difor at oppslutnaden om lammeringane held fram å 
auke. Når alle i bygda er med i lammeringen, blir det også enklare 
å planlegge ein rasjonell og kostnadseffektiv inntransport . I 2015 
fekk lammeringmedlemmene avrekna i medel kr 135 meir per lam 
enn dei som står utanfor lammeringsamarbeidet. Det er difor ikkje 
noko å nøle med. Ta kontakt med ein rådgjevar i Nortura om du vil 
bli med, eller vil starte ein lammering. 

Stadig fleire lammeringar

Andel i lammering 74,3 %

Utanfor lammering 25,7 %

Kvalitet lam  Innafor lammering Utafor lammering

Slaktevekt 19,72 18,30 

Klasse R R 

Fettgruppe 2+ 2+ 

Andel Stjernelam 79 % 63 %

Andel Gourmetlam 56 % 44 %

Økonomi lam  Innafor lammering Utafor lammering

Avrekningspris per lam 942 858 

Puljetillegg 43 19 

Sesongtillegg 16 12 

Kvalitetstillegg stjernelam 41 33 

Kvalitetstillegg gourmetlam 23 18 

Lammeringstillegg 10 -  

Økonomisk resultat per lam *) 1 075 940 

Forskjell per lam 135  

*) I tillegg kjem kvantumstillegg 
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På telefon til medlemssenteret
Innmeldingsfrist på telefon er 
tirsdag kl. 16 uka før ønsket 
levering.

Tønsberg 800 33 227
Rudshøgda 800 81 082
Sandeid 800 33 455
Forus 800 33 315
Førde 800 30 360
Malvik 800 30 303
Målselv 800 80 140

Det er viktig for slaktestatistikk , ROS-analysen og bruken av slakte-
dyra at villsau kan skilles fra annen sau. Når du melder inn villsau på 
telefon, så si fra at innmeldingen g jelder villsau. Ved innmelding på 
Medlemsportalen Min side velger du avtaletype VILLSAU.

Levering av kun Villsau
Produsenter som leverer kun villsau på den enkelte levering, tren-
ger da ikke å merke disse med signalmerker for villsau. Villsauen 
blir ”identifisert” ut fra avtaletypen som blir registrert ved mottak på 
slakteriet .

Levering av blanding
Produsenter som leverer blandingslass av villsau og sau av andre 
raser, må merke villsauen med signalmerker. Da er det mulig å skille 
villsau og annen sau fra samme leverandør fra hverandre. Merkene 
må settes på av produsenten umiddelbart før levering. Ved innmel-
ding må det opplyses om at det er villsau, og merker vil bli tilsendt i 
det antall som er innmeldt

Ved innmelding oppgis:
• Leverandørnummer
• Antall lam og antall sau
• Ønsket leveringsuke
• Eventuell samlasting og med hvem
• Eventuell egentransport til slakteri
• Om det er økologiske dyr, villsau, nisjedyr eller dyr i retur. Signal-

merker bestiller du fra Medlemssenteret eller hos lammeringle-
deren

• Signalmerker til Økologiske dyr bestiller du hos Os Id
• Andre beskjeder som er viktig for slakteri eller inntransport
• Husk å melde fra om besetningen har restriksjoner pålagt av 

Mattilsynet

Ved levering:
• Dyra må være samlet og leveringsklare når dyretransportbilen 

ankommer
• Dyra skal ha godkjente og lesbare øremerker
• Riktig antall i forhold til innmeldte dyr
• Økologiske dyr, nisjedyr, villsau (ved blandingslass) og returdyr 

skal være signalmerket
• Dyra må være tørre
• Ulla bør være fri for merkemaling, flis, møkk og vegetabiler
• Syke og skadde dyr skal ikke transporteres (se egen artikkel om 

dette)

Retur av slakt
Hvis dyr skal tas i retur, må du gi beskjed om dette ved innmelding 
av dyr til slakt . Ved innmelding av returdyr på Min side: Husk å velge 
avtaletype RETUR, og kontakt deretter medlemssenteret på telefon 
eller epost: (medlem@nortura.no) for å få tilsendt signalmerker som 
du setter på returdyra rett før levering. Ved innmelding til lammerin-
gleder, si fra om retur og de fleste lammeringledere har også signal-
merker på lager. 

Retur av egne slaktedyr er mulig i sesongen, men det er en stor 
fordel for slakteavviklingen at dette utsettes til etter toppukene i 
høstsesongen.

Nisjeslakt
Hvis du skal levere dyr som nisjeslakt , må dette gis beskjed om ved 
innmelding. Ved innmelding av nisjeslakt på Min side: Husk å velge 
avtaletype NISJE, og kontakt deretter medlemssenteret på telefon 
eller epost: (medlem@nortura.no) for å få tilsendt signalmerker som 
du setter på nisjedyra rett før levering. Si også fra om nisjedyr ved 
innmelding til lammeringleder som også ofte har signalmerker. Der-
som du bruker et av Nortura sine slakteanlegg til å partere nisjedyr, 
så husk å avtale dette før du melder inn dyra.

Innmelding av slaktedyr

Innmelding, merking og levering 
av Villsau (Gammelnorsk sau)

Sjekkliste for innmelding 
og levering

Meld alltid fra om retur- og nisjeslakt ved innmelding

Medlemmer av lammeringer 
kan ikke bruke web-inn-
melding, men melder inn til 
lammeringlederen, som nå kan 
melde inn på web. 

Web-innmelding på
medlem.nortura.no – Min side

Frist for web-innmelding: Innen 
onsdag morgen kl. 06 uka før 
ønsket levering.

Retur av skinn
Det er mulig og ta skinn i retur, det må da gis beskjed om dette ved 
innmelding. Du vil da få signalmerker som skal settes på dyra rett før 
levering. Det er viktig at alle dyr du skal ha returskinn av er merket 
FØR henting av dyra. Skinna vil bli sendt til garveriet som slakteriet 
har avtale med om du ikke har angitt andre ønsker. Når det g jelder 
pelssauskinn, så er det mange som vil ha de beredt i Sverige. Dette 
er en ordning som blir organisert g jennom Norsk Pelssaulag og må 
avtales med dem. Følg med på informasjon som blir lagt ut på deres 
hjemmeside.

Det er mulig å ta returskinn hele året , men kvaliteten på skinna 
blir dårligere utover høsten. Spesielt g jelder det skinn fra pels- og 
spælraser, de blir mer filtet i ulla jo lenger utover høsten man kom-
mer. Vurder de dyra dere skal ha returskinn av før levering. Generelt 
så bør en unngå å ta skinn i retur etter oktober.

Viktig
Vi g jentar: Alle dyr som skal tas i retur som slakt eller nisje, eller 
returskinn MÅ være merka FØR henting av dyra.
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Bruk Min side til å melde inn slaktedyr og livdyr, se hvilke dyr du har 
innmeldt, eller sjekke dine slakteresultater. Er du med i lammering, 
skal du melde inn til din lammeringleder. Min side er mobiltilpasset, 
så det du kan g jøre fra din pc, kan du også g jøre fra din smarttelefon 
eller nettbrett (se instruksjon på neste side). Dette er ingen app, du 
logger inn på Min side fra medlem.nortura.no. Her er kort noe av det 
du finner på Min side:

Innmelding av slaktedyr 
Webinnmelding på Min side er en svært enkel, rask og trygg måte å 
registrere innmeldinga på. I tillegg spares ressurser på medlemssen-
teret for den jobben du selv kan g jøre. Innmeldingsfristen er også 
forlenget i forhold til telefoninnmelding på grønt nummer til med-
lemssenteret . Innmelding på avtalevarestrømmer er kun på web. 
Første halvår i år er rundt 50 % av småfe innmeldt via Min side, for 
andre dyreslag er andelen høyere, rundt 60 %.

Medlem i lammering
Medlemmer i lammeringer skal ikke bruke webinnmelding, men 
melde inn sau/lam til lammeringlederen. Lederen får da oversikt 
over tilg jengelige dyr i ringen og planlegger lasset ut fra det . På Min 
side melder lammeringlederen inn dyr på vegne av de enkelte med-
lemmene i ringen. Nortura Medlemssenter delegerer rettigheter til 
lederen av lammeringen på vegne av deg, om du ikke har g jort dette 
selv.

Mine leveranser
Så snart slakteskrotten har passert vekta på slakteriet , finnes opp-
lysningene om klasse og vekt under Oversikt , Mine leveranser. Opp-
lysningene er rådata fra slaktehallen, så endringer kan skje i ettertid. 
Under Mine leveranser finner du oversikter som går inntil 14 måne-
der tilbake. Trenger du eldre oversikter, går du enten til Avregnings-
brevarkiv eller du kan sende en e-post til medlem@nortura.no.

Min profil
På Min side kan du også endre din personlige informasjon som 
telefonnummer og e-postadresse, og du kan melde deg på SMS-
varsling av markeds- og prisinformasjon på ditt dyreslag. 

Avregningsbrevarkiv
I avregningsbrevarkivet finner du alle dine avregninger, her søker du 
bare på dato.

Fakturaarkiv
I fakturaarkivet finner du alle dine fakturaer 
fra Nortura som eksempelvis på livdyrkjøp, 
rådgivingstjenester og medlemskjøp.

Skaff deg passord
Nortura SA er knyttet opp til tjenesten «Fel-
les brukernavn og passord i landbruket», 
Landbrukskatalogen, som eies og drif tes 
av Produsentregisteret SA . Påloggingsin-
formasjonen er den samme som for pålog-
ging til KSL , Tine, Geno, osv. Brukernavn er 
identisk med det 10-sifra produsentnum-
meret. Har du ikke passord, eller har glemt 
det, kan du bestille det hos Produsent- 
registeret som administrerer tildeling av 
passord, kontakt på e-post : prodreg@
prodreg.no eller telefon 22 05 47 30. Du kan 
også gå direkte på www.prodreg.no eller få 
det fra påloggingsida “Glemt passord”. 

Bruk Min side Har du ny adresse?
Om du har fått ny gateadresse eller andre endringer på din adresse 
eller e-postadresse, er det viktig at du oppdaterer den. Om du opp-
daterer i Produsentregisteret på profil.prodreg.no, så henter vi din 
riktige adresse til vårt register. Det er viktig at du som har veiadresse 
(veinavn og husnummer), melder fra om dette. Innføring av gatea-
dresser i flere kommuner kan g jøre at post som ikke inneholder 
fullstendig adresse ikke kommer fram til deg, og du kan du gå glipp 
av viktig informasjon. Sjekk samtidig om det er riktig e-postadresse 
som ligger inne på deg, da vi får en del e-post i retur på grunn av feil 
i adressen. Det kan være bare en bokstav, eller et tegn. Du kan også 
ringe medlemssenteret , eller sende oss en e-post på medlem@nor-
tura.no med din nye adresse, husk da å skrive ditt leverandørnum-
mer i meldingen.

Registrer deg på Landbrukets Dataflyt 
Nortura har gått over til elektronisk avregningsbrev for alle leveran-
dører og medlemmer. Avregningsbrevet sendes nå som e-post.Kun 
dersom du har reservert deg mot å få avregningsbrevet på e-post, 
vil du få det i posten. Det er da viktig at du registrerer deg i Landbru-
kets Dataflyt . De aller fleste regnskapsførerne i Norge har nå tilgang 
til Nortura sine avregninger elektronisk via «Dataflyt i landbruket». 
Dermed er det ikke lenger behov for avregningsbrev på papir som 
regnskapsbilag. Regnskapsfører får avregningen ferdig kontert i 
regnskapet. Om du ikke allerede har tatt dette i bruk , må du regis-
trere deg i samtykkeregisteret på landbruketsdataflyt .no for at regn-
skapsføreren skal få tilgang til dine avregninger elektronisk . Alter-
nativt kan du skrive ut bilaget selv. Snakk med din regnskapsfører, 
eller les på landbruketsdataflyt .no hvis du trenger mer informasjon.

Ny slakteanalyse på Min Side

Mange synes avregningene fra Nortura er kompliserte og at det er 
vanskelig å få oversikt over hva en får betalt per kg slakt eller per 
sau/lam. Nortura har derfor utviklet en ny slakteanalyse på Min Side 
der du kan gå inn å velge periode og få ut middel slaktevekt, klasse 
og fettgruppe for perioden for ulike kategorier dyr og hva middel 
prisen er inkludert tilleggsytelser, per kg og per dyr. Vi har også med 
middelet i Nortura for valgt periode, så da har du hele tiden et sam-
menligningsgrunnlag for hvordan du ligger an. Sauebonden produ-
serer mange fellesgoder og offentlige tilskudd, og er derfor en viktig 
del av inntekstgrunnlaget. Grunntilskudd, distriktstilskudd, kvalitets-
tilskudd og øko-tilskudd pr kg kjøtt og slakt blir løpende avregnet av 
slakteriene. Vi har derfor med dette også i rapporten. Til slutt har vi 
med kg ull og det du har fått utbetalt i ulloppgjør totalt og per kg i 
perioden. Ulloppgjør per kg blir sammenlignet med middelet i Nor-
tura. Vi håper du synes rapporten er nyttig! 
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Åpne https://medlem.nortura.no/ 
(medlem.nortura.no).

Velg ditt dyreslag du skal melde inn 
på (slaktedyr).

Velg Min side fra menyen (logg inn-
knappen gir deg tilgang til beskyttede 
områder som fagbibliotek).

Så er det bare å legge inn opplysnin-
ger, på samme måte som fra pc
Og meld inn!

Du kobles til pålogging via produsent-
registeret, logg deg inn.
Brukernavn 10 siffer og passord.

Du har alle funksjoner i menyen på 
mobil som du har fra pc.

Da har du kommet deg inn på Min 
side. Her har du oversikt over din 
medlemskapitalkonto, siste leveranser, 
avregninger etc. For å melde inn slakt- 
og livdyr velger du meny-knappen 
oppe til høyre.

Vil du lagre ikonet fra 
medlem.nortura.no 
på skjermen?
Det g jør det enda enklere neste 
gang. Klikk på funksjonene som 
er merket.

Da er ikonet på skjermen!

Råd om bruk av Min Side 
på mobiltelefonen
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Lam har en høy profilverdi for Gilde som merkevare, og er 
en viktig bærer for Gilde sin totale merkestrategi – ”Trygt 
norsk kjøtt av ypperste kvalitet fra den norske bonden”. 

Nordmenn foretrekker ”Lam fra Gilde” ifølge vår egen merke-
vare-måler fra 1. kvartal 2016. Av de som spiser lammekjøtt , 
så har 34% Gilde som favorittmerke. Meny og Lofotlam kom-

mer på andre og tredjeplass med 13% og 11%. Dette er vi fornøyd 
med, til tross for økende konkurranse fra kjedenes egne merkevarer. 

Måling av hvilke varemerke som er foretrukket blant norske lammekjøttspisere

En sterk merkevare sammen med et godt samarbeid med kjedene 
om produksjon av kjedenes egne merkevarer g jennom bl.a. ”Nord-
fersk”, g jorde at Nortura økte salgsvolumet av sau og lam i sluttmar-
kedet med hele 5% i 2015. Verdien, eller prisen, vi greier å ta ut av 
markedet, har en enda bedre utvikling, spesielt på ferske lam. 

Lammesesongen på høsten og mot jul er en hektisk periode 
bakover i verdikjeden med stor fokus på viktige tradisjonsbærere 
som fårikål, lammelår/stek , fenalår og pinnekjøtt . De kjente og kjære 
produktene vil du finne i butikken i år også. Gilde ønsker å være det 
mest prefererte merket g jennom å levere på kvalitet . I den forbin-
delse har vi blant annet endret på spesifikasjonen på fårikålkjøttet 
vårt i år, slik at vi kan gi Nordmenn enda mer lammekjøtt i kålen!

Det å være et kjent og kjært produkt har ikke alltid bare oppsider. 
Lam er en prispresset kategori, og brukes ofte som ”drager” inn til 
butikk . Dette er viktig for å opprettholde volum, som både Gilde og 
kjedene ønsker. Samtidig har vi et ønske om å tilby lam hele året og 
differensiere oss i takt med forbrukertrender for å være et attraktivt 
merke for kjedene og for forbruker. For å lykkes med dette, ønsker 
vi å tilby spesialitets-produkter som lammeribbe, lammeskank og 
lammecarré knyttet opp mot regioner. 

I følge Ipsos MMI sin Spisefakta 2016 – undersøkelse sier hver 
fjerde nordmann at vi er interesserte i norske matspesialiteter, og 
kjøp av norske lokalproduserte matspesialiteter øker. 37% av befolk-
ningen kjøper nå slike produkter minst månedlig. Nordmenn lar seg 
g jerne inspirere av bondens marked, på gårdsutsalg etc., men vi kjø-

Høstens Gilde-skatter
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Nortura PROFF er Norturas storhusholdningsavdeling, som server 
markedet innenfor bl.a. hotell, restaurant, kantiner, offentlig sektor 
og servicehandel. I 2015 ble 12% av Nortura sitt salg av sau og lam 
i sluttmarkedet solgt g jennom Nortura PROFF. Hittil i 2016 har sal-
get økt med hele 12%. Nå håper vi at salget vil øke enda mer med 
produktene i serien ”Gilde Lam frå Hardanger” forteller kommunika-
sjon- og merkevaresjef Annette Strøm. Vi skal starte med å ta ut ca 
6000 lam, da vi har en stor hotellkunde som har gått om bord i dette 
prosjektet . Potensialet er stort , og vi håper å kunne øke antallet etter 
hvert .

Hovedmålgruppen for «Gilde Lam frå Hardanger» er restauranter 
og hoteller i storbyene, men produktene vil være tilg jengelig for hele 
vårt marked. Vi jobber for å komme inn på menyene, spesielt i Ber-
gen, Stavanger og Oslo.

Hardanger er valgt fordi lammene beiter i unike områder både på 
innmark , utmark og på fjellet , og har generelt god kvalitet . Hardan-
ger er også en kjent ”merkevare” innenfor mat, og det er mye fokus 
på klimaet som gir god vekst for frukt og bær. Dette gir også god 
kvalitet på fôret til dyra som ig jen gir fantastisk kjøtt . 

Det vi ser i Proff-markedet, er at det fortsatt er økende interesse 
for mat med opprinnelse og lokal tilhørighet. Det å fortelle historien 
til produktet er viktig. Restaurantene og hotellene kan sette opprin-
nelsen på menyene sine og fortelle g jestene hvor kjøttet kommer 
fra. Det handler om å gi g jestene en opplevelse – noe de ofte fortel-
ler videre.

”Gilde Lam frå Hardanger” 
til storkjøkkenmarkedet

Høstens Gilde-skatter
per primært lokale spesialiteter i vanlige dagligvarebutikker. Det er 
også høyere betalingsvillighet for disse produktene. Tre av fire nord-
menn er nå enig i at vi vil betale mer for kortreist mat.

For å møte disse trendene har Gilde lenge hatt Gourmetlam-
serien fra Hallingskarvet, Jostedalsbreen, Sirdalsheiene og Trollhei-
men. For å øke salget av Gilde lam g jennom Meny, fikk denne kjeden 
”Lam fra Hallingskarvet” eksklusivt i 2015. I 2015 lanserte vi også 
Gilde Polarlam i Rema 1000 i Nord Norge. Dette ble en stor suksess! 
Vi solgte hele 78 tonn i lammesesongen 2015, kun i Nord Norge! Til 
høsten vil det komme enda flere regionale spesialiteter, både g jen-
nom kjedene til dagligvaremarkedet og til storkjøkkenkunder. 

Vi ønsker også å vise forbrukerne noe av jobben som gjøres hos 
sauebonden og livet lammene har g jennom sommeren. Vi kommer 
derfor til å publisere tre artikler i samarbeid med Aftenposten om 
dette fra juni og frem til august. Vi håper dette skal vekke interes-
sen for lam. Den første artikkelen handler om Nortura-sauebonden 
Else Horge Asplin fra Nesbyen i Hallingdal, som åpnet fjøsdøra for 
Aftenposten sine journalister og fotografer under årets lamming. På 
neste side kan du lese saken om Else som er publisert på: go.ap.no/
gildelam. Her er det også en liten film der Else snakker om livet som 
sauebonde. Leserne av artikkelen kan ”klikke” seg inn på reklame 
for høstens Gilde-lam, og vi vil også prøve et nytt markedsførings 
”stunt” i samband med artikkelen, nemlig at alle Oslo-beboere kan 
bestille et halvt lam som leveres til døren med veiledning om hvor-
dan kunden kan skjære ned lammet til edle stykningsdeler.

Ida Mellbye Løvås, Nortura Merkevare

Stolte produsenter og selgere av ”Gilde Lam frå Hardanger” Fra venstre: Rådgiver i Nor-
tura Karluf Håkull, Anette Strøm Nortura PROFF, Nortura-sauebøndene Silje Brattespe 
og Marius Opedal og Stine Moltubakk Nortura PROFF. (Foto: Phuong Costello)
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Kjærlighet fra 
første brek
Else sover i fjøset når lammene kommer

Norske lam vokser opp med omsorg fra engasjerte bønder 
før de slippes ut i frisk natur. Nå kan du gi lammet en like 
god behandling på kjøkkenbenken.

Flere hundre meter ned i dalen bruser elven Rukkedøla friskt 
etter vårens snøsmelting. Sauebonde Else Horge Asplin vet at 
sommeren er i anmarsj når elvebruset høres helt opp til Nordre 

Espeset gård, en plass der de færreste skulle tro at noen kunne bo, 
men der enda færre kan matche utsikten høyt over fjell og daler. Og 
for de 500 sauene som denne junidagen tripper på dørstokken, fin-
nes antagelig ingen bedre plass i verden.

Det er bønder som Else som med kjærlighet og entusiasme sør-
ger for at du og jeg i høst får lammekjøtt i verdensklasse i kjøledis-
kene i Norge. I det de feststemte sauene springer ut i den friske 

engen utenfor sauefjøset, er hun i mål med første etappe av årets 
lammesesong.

Bare noen små uker er gått siden over 300 lam kom til verden i 
det lyse og moderne fjøset rett over engene. Når lammingen nær-
mer seg, flytter Else inn på soverommet i fjøset for å hjelpe til og 
ønske de lodne verdensborgerne velkommen. Skjønt, det blir ikke 
mange minuttene på puten når et titalls lam har tenkt seg ut og frem 
i løpet av noen hektiske nattetimer.

Heller råmelk og velferd enn antibiotika
Rett etter fødselen tar Else litt av råmelken fra moren og gir den 
til de sultne smårollingene – den styrker immunforsvaret og legger 
grunnlaget for at også årets lam friskt kan gyve løs på sommereven-
tyret som venter i fjellheimen.

- Vi kan spille på lag med naturen. Ikke bare får lammene frisk 
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Produsert av Aftenposten brand studio for Gilde 

og god næring fra beite til å vokse, men de bidrar også til et flott 
kulturlandskap.

Else Horge Asplin er entusiast for sau og god mat - og har satset 
stort høyt oppe i fjellsiden i Hallingdal, om lag 20 minutter fra Nes-
byen.

De minste lammene får ekstra omsorg
De minste og svakeste lammene får en egen binge i et hjørne under 
vinduet. Der er Elses datter Mira ivrig jordmor med melkeflasker, lek 
og kos. Noen ganger handler landbruk mer om kjærlighet enn øko-
nomi. Men for Else Horge Asplin og hennes kolleger er det en dyre-
velferd det er verdt å kjempe for.

De minste lammene har en egen binge i hjørnet av sauefjøset . 
Her får de ekstra oppmerksomhet for å bli sterke nok til å komme 
ut på beite, de også. 

Får-i-kål er bare én av utallige muligheter
Fra moderne sauefjøs med vinduer og utsikt mot fjell og himmel 
til idylliske beitemarker om sommeren, følges norske sauer og lam 
av Norges 14.200 omsorgsfulle og kunnskapsrike sauebønder. 
Utgangspunktet kan vanskelig bli bedre for en høst fylt av lammefi-
leter eller en langstekt lammeskank ved middagsbordet.

De fleste lam ender som tradisjonsrik får-i-kål, pinnekjøtt eller en 
surret stek når familien er samlet . Men i år håper Gilde og Else Horge 
Asplin at flere nordmenn vil oppdage enda mer av hva verdens 
beste lam kan gi av matglede. I høst kan du derfor bestille et halvt 
lam og få det levert i en kasse på døren. Underveis vil en av Norges 
fremste lammeeksperter vise deg hvordan du stykker opp kjøttet til 
råvarer i toppklasse for høstens middager.

17Lammesesongen 2016 



Norsk lam i 
verdensklasse

Lammekjøtt er en av Norges største matskatter, og ifølge en 
undersøkelse gjort av TNS – Gallup på oppdrag fra MatPrat, 
kommer det klart frem at forbrukerne har meget positive 
holdninger til norsk lam. I den samme undersøkelsen kommer 
det også frem at forbrukerne faktisk spiser lam sjeldnere 
enn de egentlig kunne tenke seg. Det er med andre ord et 
stort potensial for økt produksjon og verdiskaping på lam.

Verdiskapning over tid
MatPrat sitt overordnede mål er å fremme omsetning av norskpro-
dusert egg og kjøtt , samt bidra til økt verdiskapning for disse råva-
rene. Vi arbeider langsiktig for å bygge omdømme og på den måten 
realisere økt etterspørsel og verdiskapning.

Norsk lam i verdensklasse har etter mange års langsiktig arbeid 
fra MatPrat blitt et velkjent begrep. Som en del av denne satsingen 
ble fårikålens festdag etablert i 1997, en aktivitet som har tiltrukket 
seg mye oppmerksomhet i årenes løp, blant annet g jennom PR-

stuntet Fårikålpolitiet . Det norske lammekjøttet er i en særklasse når 
det kommer til kvalitet , noe vi har fremhevet g jennom våre kampan-
jer ved å vise forbrukerne de gode historiene om norsk lam. Lammet 
som hovedsakelig spiser det naturen gir, enten det beiter i innlandet, 
ved sjøen eller på fjellet . 

Årets høstkampanje
Dette imaget bygger vi videre på i årets høstkampanje som går fra 
uke 37-45. Høsten er en årstid hvor naturen virkelig spanderer noe 
av det beste den har å by på. Det knyttes store forventninger til årets 
ferske lam, og MatPrat ønsker i sin kommunikasjon å bidra til at 
forbruker skal kunne «få mer ut av høsten». Det vil bli mange filmer 
både på tv og web-tv, i tillegg til massiv markedsføring via matprat .
no og sosiale medier. Det er g jennom disse kanalene at vi treffer 
våre hovedmålgrupper. I 2015 hadde vi mer enn 23 mill. besøkende 
på matprat .no og 650 000 besøkende på matstart .no, som er vår 
satsing mot barn og ungdom. Så at det norske lammet skal bli syn-
lig g jennom sesongen, er det liten tvil om!
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Norsk lam i 
verdensklasse

Lammets fremtid
For å sikre best mulig verdiskapning for det norske lammet på sikt 
er det spesielt ett grep som vi tror kan være effektivt . Salget av lam-
mekjøtt er i stor grad knyttet til tre spesifikke produkter og sesonger. 
Fårikålkjøtt om høsten, pinnekjøtt til jul og lammelår til påske. Resten 
av året er lammekjøttet nesten borte fra kjølediskene. Ved å g jøre 
lammet tilg jengelig for forbruker g jennom hele året vil man kunne 
åpne for å bruke lammet til flere typer anledninger. Eksempler på 
dette kan være grillmat, grytekjøtt , deiger og steker. For å muligg jøre 
dette må både handelen og industrien bidra, og det er allerede en 
dialog på gang mellom de ulike aktørene om dette. Her vil MatPrat 
spille en viktig rolle. Ved å bygge lam som helårsvare vil vi kunne 
bygge en levedyktig og varig posisjon for det norske lammet. 

Vi vil i tiden fremover arbeide kontinuerlig for å sikre at MatPrat 
g jennom sin totale virksomhet bidrar positivt til enda høyere salg av 
og verdiskapning for norsk lam, til glede og nytte for dyktige norske 
produsenter.

4 porsjoner
Ingredienser: 
800 g mørbrad av lam
1 ts salt
1/2 ts pepper
2 ss margarin til steking

Grønn persillerotkrem:
1 kg persillerot
50 g smør
1 dl fløte
1 ts salt
1/2 ts kvernet pepper
1 bunt bladpersille uten stilker
1/2 dl olivenolje

Slik g jør du:
1. Krydre kjøttet med salt og pepper. Brun det godt på alle sider i en 
stekepanne med margarin, og legg det over i en ildfast form. Stikk 
inn et steketermometer og stek i ovnen på 125 °C. Kjøttet er medium 
stekt ved 65 °C. Ønsker du kjøttet mer stekt lar du det stå i ovnen 
lenger, ved 76 °C er kjøttet g jennomstekt. 

2. Lag persillerotkrem. Skrell persillerot og kutt i mindre biter. Kok 
bitene møre i en kjele med vann. Hell av kokevannet i en bolle, sett 
kjelen tilbake på plata og damp den persilleroten litt . Se til at det 
ikke svir seg.

3. Ha bladpersillen (ikke stilker) i bollen med vann, ca. 20 sekunder. 
Ha deretter bladpersillen direkte over i iskaldt vann. Klem ut så mye 
væske av bladene som mulig. Kjør bladpersille og olje med stavmik-
ser eller hurtigmikser.

4. Mos persilleroten med stavmikser eller i hurtigmikser. Tilsett smør 
og melk . Kjør til du har en jevn puré.

5. Bland bladpersillen inn i persillerotmosen og smak til med salt 
og pepper.

6. Skrell persillerot til steking. Del dem i lange, tynne staver. Ha smør 
i en varm stekepanne, ha i persillerøttene og dryss over sukker og 
salt . Stek dem til de er møre og har fått en fin, gyllenbrun farge.

7. Lag nøttesmør. Smelt smør i en varm stekepanne, og la det bli 
nøttebrunt. Ha i grovhakkede hasselnøtter.
Anrett saftig lammemørbrad i skiver med persillerotkrem, stekte per-
sillerøtter og deilig nøttesmør. Pynt g jerne med en kvast timian.

Stekte persillerøtter:
250 g persillerot
2 ss smør
1/2 ts salt
1/2 ts sukker

Nøttesmør: 
100 g smør
50 g grovhakkede hasselnøtter

Lam mørbrad med persillerotkrem

Siv Iren Moe, MatPrat

Kveldsstemning fra Øystre Slidre i Valdres. (Foto: Grethe Ringdal )
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Team småfe i Nortura består av 19 rådgje-
varar med allsidig kunnskap om sau. Vi 
skal hjelpe sauebonden til eit best mogleg 
økonomisk resultat g jennom godt samar-
beid med Nortura og betre drif t på garden. 
På https://medlem.nortura.no/smaafe/ 
finn du meir informasjon om oss, fagtil-
bodet vårt og korleis vi kan hjelpe deg 
å utvikle produksjonen din. Her finn du 
også eit fagbibliotek med tips og råd om 
korleis du kan bli ein betre sauebonde. 
Under ”Beregningskalkulatorer” kan du 
laste ned desse reknearka: 

1. Slakteoppgjørskalkulatoren — Med dette reknearket kan du 
berekne det mest økonomiske slaktetidspunktet for lamma dine

2. Nortura sauefôring — Med dette reknearket kan du lage ein plan 
for vinterfôring av sauen og sluttfôring av lam som ikkje er slakte-
mogne.

Før årets lammesesong, vil vi arrangere mange sesongmøter for å dis-
kutere fag og korleis vi skal takle den nye situasjonen med overpro-
duksjon av sau og lam. 

Team småfe skal vera eit av dei viktigaste verktøya for sauebonden 
i Nortura. Visjonen for jobben vi g jer er:

BEST PÅ SAU, SAMMEN MED OSS!

I juni kvart år har Team småfe ein fagtur for å få fagleg påfyll og leggje 
planar for neste rådgjevingssesong. Dette året var Region Aust vert-
skap. På turen besøkte vi det nye Senter for Husdyrforsøk på NMBU 
Ås, sauebonden Rune Sandklev frå Mysen i Østfold og hotelleigar og 
bonde Olav Lie-Nilsen frå Jevnaker på Hadeland.

Team småfe i Nortura

Retur:
Nortura SA
Postboks 360 Økern
0513 Oslo

LAM 2017 i Stavanger

I februar 2017 er det tre år sidan vi sist inviterte til lammekongress. 
Team småfe i Nortura er difor for fullt i gang med å planlegge ny sam-
ling for landets sauebønder i samarbeid med Norsk Sau og Geit . Denne 
gongen inviterer vi saue-Noreg til Jæren, nærare bestemt Clarion Hotel 
Air Stavanger. Dette er eit triveleg hotell i gangavstand frå Stavanger 
Lufthavn Sola, med gode forhold både når det g jeld foredragssalar, og 
eit flott område for utstillarar rett på utsida av foredragssalane. Tids-
punktet for LAM 2017 er fastsett til laurdag 4. og søndag 5. februar 
2017 . Som vanleg blir det høve til å kome dagen før for den som 
ynskjer det . Vi er også i gang med å diskutere fagtema. Vi satsar på 
foredrag om ny teknologi i fjøs og på beite, korleis auke salet av ull, 
sau- og lammekjøtt , praktisk sauedrif t , avl, fôring og helse. Målet er at 
vi skal få fram det meste innan forsking og utvikling dei siste tre åra, 
slik at alle kan reise heim, inspirerte til å g jera ein enda betre jobb som 
sauebønder.

Noter datoen og sørg for at avløysaren er på plass denne helga. 
Planen er at invitasjon med ferdig program kjem som vedlegg med 
Sau og Geit nr 5 2016 som kjem ut i oktober. Internettpåmelding med 
program vil vera klar ei god stund før dette. 

Rune Sandklev er økologisk sauebonde 
frå Østfold. Om sommaren beiter sauene 
hans på mange ulike ravinebeite som han 
viser fram her. I 2015 oppnådde lamma 
hans ein tilvekst på 328 g/dag frå vårvekt 
til haustvekt. Det beste tipset for å få ein 
stabil og god beitekvalitet g jennom som-
maren, i fylg je Rune, er å ha kontroll på 
utviklinga av beitegraset heilt frå våren av. 
Difor slepper han søyer og lam tidleg på 
sommarbeite, så snart det er grønt i sør-
hellingane. I tillegg bør ein ikkje gjødsle, 
eller g jødsle svakt om våren. Gjødslinga 
bør heller skje utover sommaren når gras-
tilveksten minkar og behovet for beite 
aukar. Sluttfôringa av lamma går føre 
seg frå starten av august på gjenvekst 
av økologisk eng. Rune er med å dekke 
marknaden med tidlege kvalitetslam. I 
2015 vart 100 av 120 slaktelam levert 
i løpet av august og september med ei 
medel slaktevekt på 23,8 kg. I tillegg til 
slakt selde Rune 84 livlam. Dette viser kor 
viktig han er for sauehaldet i Østfold. 

Direktør ved SHF, Ingvar Selmer Olsen, viser stolt 
fram seks nye plansiloar ved Senter for Hus-
dyrforsøk. Nortura var ein av mange støttespe-
larar som stod bak finansieringa av prosjektet. 
Siloane er alt teke i brukt i eit forsøk der ein 
samanliknar surfôrkvaliteten ved trakking med 
traktor og trakking med hjullastar. 

Olav Lie-Nilsen er eigar av Thorbjørnsrud hotell, Jevnaker på Hade-
land. I tillegg er han kjøtt- og mjølkebonde på Øvre Kjekshus gard. 
Mjølkeproduksjonen går føre seg på vanleg vis med mjølkeku, men 
han har også bygd seg sauefjøs med mjølkestall der han er i gang 
med å byggje opp ei besetning med østfrisisk mjølkesau. Her demon-
strerer han sauemjølking for Team småfe. All sauemjølk og ein stor 
del av kumjølka blir foredla i ysteriet som er bygd opp i det tidlegare 
svømmebassenget på hotellet. Alle slaktedyra blir levert til Nortura 
og servert til hotellg jestane med ei god historie til. Olav Lie-Nilsen 
avslutta besøket med å si at ei slik satsing hadde vore umogleg utan 
eit mjølke- og kjøttsamvirke i ryggen. Dette kan ein trygt kalle ein 
kreativ og initiativrik samvirkebonde!


