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Godt sal og god marknadsbalanse 
gjev prisvekst til sauebonden
2020 var eit godt år for sal av lam. Vi starta året med  
«å pusse» opp Gourmet-lam serien med ny design. 
 Hverdagslam-serien vart utvida med fem nye produkt, og 
Nortura utvikla også ny design på produkta som vart seld i 
den viktige haust-sesongen. Dette slo godt an og kjedene 
ynskte å vera med på å forlenge salssesongen utover 
 oktober. Salet av pinnekjøtt gjekk også godt. Ved nyttår 
kunne Nortura difor glede seg over ein salsvekst på lam 
med 21 % eller nesten 2 300 tonn. 2021 starta difor med eit 
relativt moderat reguleringslager på 1 880 tonn, vel 1000 
tonn mindre enn ved inngangen av 2020.  
 
Marknadssituasjonen for sau har også endra seg. Over-
skot og store reguleringslager er snudd til at det er i 
 knappaste laget med sau til å dekke behovet til industrien. 
Godt sal og Nortura sin eksport av 1000 tonn sau i 2018 og 
2019, er dei viktigaste årsakene til at det nå er mogleg å ta 
ut ein skikkeleg prisoppgang til sauebonden. 
 
Hverdagslam har opna ein heilt ny marknad for lam. Før 
var lam i all hovudsak eit sesongprodukt. Nå kan kundane 
som ynskjer lam til middag, finne det i disken uansett 
 årstid og sesong. Slike kundar er det relativt mange av. 
Den gode salstrenden held seg difor inn i 2021 med ein 
salsvekst på 12 % eller vel 200 tonn ved utgangen av mai. 
Lagra av skore vare minkar difor fort, og vi gler oss til å 
vera i gang med ny slaktesesong.  
 
Konsernstyret i Nortura har vurdert tilførsels- og sals -
prognosar og funne grunnlag for å heva engrosprisen på 
lam med kr 2,50 i 2. halvår 2021. Engrosprisen på lam vart 
også heva med kr 0,50 fyrste halvår. I tillegg er ein del 
pristrekk redusert pga betre marknadsbalanse. Prisen på 
lam til sauebonden er difor prognosert til å gå opp med  
kr 3,50 pr kg i årets slaktesesong. Knapp marknads -
dekning på sau gjev også grunnlag for betydeleg auka 
pris. Her er prisen prognosert til å gå opp med ca kr 10 pr 
kg i vekene med høgast pris før og etter den mest hektiske 
slaktesesongen på lam. Ein R sau vil da bli betalt med over 
21 kr pr kg inkludert grunntilskot og effektivitetstillegg. 
Dette betyr at vi nå endeleg er ferdig med lagra som 
bygde seg opp pga teljedatoendringa i 2017 og ned -
slaktinga pga tørken i 2018. Vi forventar difor normale 
prisar på sau framover.  
 
Auka sal og prisvekst til bonden har ikkje kome av seg sjølv. 
Det er eit lagspel, frå Nortura-sauebonden som leverer 
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kvalitetslam i rett tid, utviklarar som lagar nye produkt og 
produktdesign som slår an,  fabrikkarbeidarar som må 
lære seg nye produksjonsmetodar, seljarar som får 
 kjedene til å satse på sau og lam og ikkje minst, alle som 
sørger for at logistikken fungerer frå bonde til butikk.   
 
Nortura har nå produkt og produktseriar av sau og lam 
som fungerer godt og som gjev eit balansert sal av heile 
dyret. Det vil difor ikkje bli lansert nye produkt denne 
 sesongen, men ein ynskjer å byggje vidare på dei gode 
 erfaringane ein fekk i fjorårets sesong.  
 
Det har vore jobba intensivt heile dette året med å 
 bemanne opp småfeslaktelinene våre fram mot ny sesong.  
Det er stor konkurranse om faglært arbeidskraft både i 
Noreg og utlandet. Regelverket for å ta inn utanlandsk 
 arbeidskraft er også i stadig endring. Nortura kjenner seg 
likevel godt førebudd og klar for ny innsats.  
 
Lammesesongen i butikk «tjuvstartar» i Rogaland der 
lamma kjem tidlegast til slakting. Elles i landet er planen at 
vi startar med aktivitet på Hverdagslam frå månadsskiftet 
august/september. Salsaktivitetar på sesonglamma vil 
vera i gang frå veke 37 (13/9) og dei store fårikål-
 kampanjane kjem frå veke 38 (20/9). Så satsar vi på ein 
lang og god salssesong utover hausten, slik som i fjor.  
Vi håpar dette er ein god plan som passar godt med 
 tilførselskurva på lam.  
 
Inntrykket er at det har vore ein normalt tidleg vår og god 
start på beitesesongen på inn- og utmark over heile 
 landet. Vi håpar difor på god tilvekst og fine kvalitetslam 
frå Nortura-sauebonden også denne sesongen.  
 
Vi i Nortura skal brette opp armane og jobbe knallhardt  
for ein vidare prisvekst til bonden på både sau og lam.  
 
Lykke til med Lammesesongen 2021, i samarbeid  
med Nortura! 
 
 
 
 
Finn Avdem 
Fagsjef småfe i Nortura

Foto: Grethe Ringdal
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Leveringsvilkår for småfe 2021
Årets leveringsvilkår er stort sett som i 2020, kun noen få justeringer på grunn av datoforskyving på kalenderen. Eksempel 
på dette er sesongtillegget på lam. Det trappes ned i samme uke nr som i 2020. Det betyr i praksis at Nortura beholder 
 sesongtillegget en uke lenger     

 (gjeldende fra 5. juli) 

 Tillegg                                      Sats                                            Info  
Puljetillegg                              15-29 stk: kr 10,-                      Puljetillegg beregnes etter antall leverte dyr (eller pr innmelding dersom vi  
                                                 30-49 stk: kr 15,-                     splitter leveransen). Ved samlasting beregnes puljetillegg for samlet antall. 
Gjelder sau/lam                    50-74 stk: kr 20,-                     Sats er i kr pr stk. 
og geit/kje                               75-99 stk: kr 30,- 
                                                 100-129 stk: kr 40,- 
                                                  130 -209 stk: kr 50,- 
                                                 fra 210 stk: kr 60,- 
Kvantumstillegg                     1000-1999 kg: kr 0,40             Satsen gjelder årskvantum slakt av sau og lam, og utbetales som kr pr kg. 
                                                 2000-2999 kg: kr 0,80           Kvantumstillegget gjelder ikke ved kassert. 
Gjelder sau/lam                     3000-4999 kg: kr 1,20 
                                                 over 5000 kg: kr 1,70 
Sesongtillegg lam                  uke 31-36: kr 2,00                   Gjelder pr kg lam levert i perioden i sesongen. 
                                                 uke 37: kr 1,50 
                                                 uke 38: kr 1,00 
                                                 uke 39: kr 0,50 
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 31-44: kr 2,00 pr kg         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. 
Effektiviseringstillegg           uke 31-35 kr 2,00 pr kg           Tillegget benyttes for å styre slakting av sau til ønskede uker. 
sau                                           uke 42-45 kr 2,00 pr kg  
Lammeringstillegg                 kr 15,- pr stk                             Gjelder lam, ung sau, sau og vær levert fra besetninger organisert i lammering. 
                                                                                                    Medlemmer i lammering får ikke skyvetillegg, men prisen i ønsket uke er  
                                                                                                    garantert dersom prisen er lavere i slakteuken, gjelder også endringer i  
                                                                                                    grunntilskuddet. 
Tillegg økologisk                    kr 1,00 pr kg                             Gjelder sau/ung sau innmeldt som økologisk og merket med Debiomerker. 
sau/ung sau                                                                                
Tillegg økologisk                    kr 3,00 pr kg                             Gjelder lam med Stjernelam-kvalitet, innmeldt som økologisk og merket  
Stjernelam                                                                                  med Debiomerker. 
Skyvetillegg i sesong             kr 0,50 pr kg/uke                     Når innmeldingen i toppsesongen om høsten er større enn slaktekapasiteten, 
Det er ikke mulig å                 Fra og med uke 27                   må vi ofte måtte «skyve» dyr ut over ønsket slakteuke. Dette kompenseres  
melde inn                                til og med uke 48                     med et pristillegg. Skyvetillegg gjelder ikke for medlemmer i lammering. 
på ordningen                                                                             Prisen i ønsket uke er garantert dersom prisen er lavere i slakteuken, gjelder  
                                                                                                    også endringer i grunntilskuddet. 
Tillegg RFID-merking             kr 12,00 pr stk                          Gjelder lam, ung sau, sau og vær som blir levert med elektroniske øremerker. 
Pristillegg pelsskinn               Pelssauskinn: kr 264,-             Dyr det skal tas ullne skinn fra, bør være slakta før midten av oktober. Det kan 
                                                 Farga spælsauskinn: kr 214,-  være aktuelt å ta pelssauskinn etter denne datoen dersom behovet ikke er dekt. 
 
                                                 Statstilskudd: kr 70,-               Farga spælsauskinn skal være gråmelerte.  
Kvalitetstilskudd lam             kr 450,- pr stk                          Kvalitetstilskuddet gjelder for lam med kvalitet klasse O+ og bedre. 
                                                 klasse O+ og bedre                 Tilskuddet utbetales ikke for lam som er født foregående år og som slaktes 
                                                                                                    fra og med 1. mars. 
 
 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. 
Trekk for skinn i retur             kr 70,-                                        Trekket er for verdi av skinn, samt salting og håndtering av skinn som tas i retur. 
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                                 20 % trekk på                          Trekkes på leveranser fra besetninger som har manglende KSL-oppfølging.  
                                                 avregningspris                         (Mangler egenrevisjon og/eller har avvik som ikke er lukket og som er relevante 
                                                                                                    for varestrømmen). I tillegg utbetales ikke Stjerne- og Gourmetlam tillegg.
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Totalmarkedssituasjonen og prisutsikter 
for lammesesongen 2021 
Markedet og lagersituasjonen 
Etter flere år med overproduksjon, har vi nå en tilnærmet 
balanse i markedet. Godt salg i sesongen 2020 og vel -
lykket satsing på hverdagslam er noe av forklaringen. 
 Norturas eksport av i underkant av 1000 tonn sau i 2018 
og 2019 er også viktig. I tillegg har vi en koronaeffekt som 
det er vanskelig å tallfeste. Samtidig er produksjonen 
 redusert fra rekordårene 2017 og 2018, og ser ut til å ha 
stabilisert seg på et nivå som er bedre tilpasset behovet. 
For første gang siden 2015 går vi inn i ny sesong med 
tomme reguleringslager.  
 
Det forventes godt salg av lam også i årets sesong. For 
2021 totalt viser prognosen nå en underdekning på 500 
tonn for lam, etter at WTO-kvoten på 206 tonn og import 
fra Island på 500 tonn er tatt inn. Resten av Islandskvoten 
på til sammen 600 tonn, er benyttet på sauekjøtt. Dette 
innebærer for lam et prognosert reguleringslager ved 
 utgangen av året på om lag 1 400 tonn. 
 
Reguleringslageret ved inngangen til 2021 og Islands-
import har dekket opp underdekningen på lam hittil i 
år. Reguleringslageret på 1 880 lam var solgt allerede i 
midten av februar.  
 
Tilførslene prognoseres fortsatt å bli om lag uendret fra 
2020. Bestanden av søyer er på samme nivå som for ett år 
siden, og det forventes om lag uendret antall lam på beite.  
 
For sau viser prognosen en liten underdekning på 100 tonn 
i løpet av 2021. Produksjonen forventes å øke med om lag 
3 prosent sammenlignet med 2020. Engrossalget forventes 
å øke med 7 prosent, noe som må sees i sammenheng med 
at det i fjor var knapphet på råvare. Det har ikke vært sau 
på reguleringslager siden januar 2020. 
 
Prisforventninger til årets sesong 
Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke engrosprisen for 
lam i 2. halvår 2021 med 2,50 kr/kg sammenlignet med  
1. halvår 2021. Sammenlignet med høsten 2020 er det en 
økning på 3,00 kr/kg. Som figuren på neste side viser, vil 

avregningsprisen for lam ligge godt over fjoråret gjennom 
hele sesongen.  
 
Engrosprisen for sau har økt med ca. 12 kr/kg sammen -
lignet med sesongen i fjor. For klasse R, som er vanligste 
klassen, er økningen 12,30 kr/kg. 
Omsetningsavgiften er på samme nivå som i fjor høst.   
 
Vi ønsker mest lam når etterspørselen er størst 
Prisløypa for lam legges opp med tanke på å ha tilstrek -
kelig med lam til å dekke etterspørselen gjennom hele 
 sesongen og samtidig fryse inn minst mulig. Butikkjedene 
ønsker å komme i gang med sine landsdekkende 
 kampanjer på lam fra midten av september, og legger opp 
sine planer etter det. Det innebærer at vi må legge opp en 
prisløype som stimulerer til å slakte lammene så tidlig at vi 
blir leveringsdyktige når sesongen er på topp i butikkene. 
Jo mer lam vi selger i sesongen, jo mindre overskudd vil vi 
få. De siste par årene har dette fungert godt, og vi har 
vært leveransedyktige gjennom hele sesongen. Tidlig 
 levering har ikke gått på bekostning av slaktekvaliteten, den 
har vært god. Prisløypa er derfor lagt opp med  tilnærmet 
samme form som i de foregående årene, men som i fjor er 
differansen mellom høyeste og laveste punkt på prisløypa 
litt mindre enn tidligere. Dermed stimuleres det fortsatt til 
tidlig levering, samtidig som produsenter i områder med litt 
senere sanking får en forholdvis høyere pris.   
 
Naturlig sanketidspunkt varierer mellom landsdelene, og 
ikke alle produsenter vil ha samme mulighet til å levere lam 
når prisen er på topp. Uansett sanketidspunkt, vil alle ha 
mulighet til 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 sammen -
hengen at slike naturgitte forskjeller er ett av de 
 elementene som distriktstilskuddet kompenserer for.  
 
Avregningsprisen til lammeprodusenten består av flere 
 element; engrospris, omsetningsavgift, grunntilskudd og 

Utnytt leveringsvilkåra og få betre pris 
 
Nortura-sauebøndene fekk i 2020  utbetalt i middel kr 8,20 per 
kg lammeslakt 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- og lammeslakt til Nortura. Det er difor viktig å setje seg 
inn i leveringsvilkåra (s.3) og tenkje igjennom korleis ein kan ta 
ut høgast mogleg pris.  
Her er eit eksempel på korleis du kan plusse på avreknings -
prisen på neste side ved å utnytte leveringsvilkåra. Vi føreset 
slaktevekt som i 2020 i Nortura (19 kg), levert i Gourmetlam-
perioden i ei pulje på minst 15 dyr og at garden leverer minst 
1000 kg saue- og lammeslakt til Nortura.  

•   Puljetillegg: (kr 10-60,- per dyr): kr 0,52-3,15 pr kg 
•   Tillegg Stjernelam: kr 2,50 pr kg 
•   Tillegg Gourmetlam: kr 2,00 pr kg 
•   Kvantumstillegg min. 1000 kg slakt : kr 0,40-1,70 per kg 
•   Lammeringstillegg (kr 15 per dyr): kr 0,79 pr kg 
•   Støtte elektroniske øyremerke (kr 12 per dyr): 0,63 pr kg 
Sum: kr 6,84-10,77 pr kg lam 
 
Dersom ein utnyttar leveringsvilkåra maksimalt og pris -
prognosen s. 5 blir ein realitet, så vil eit R lam slakta i   
veke 35 betale seg med i underkant av kr 66,- pr kg  
(inkludert grunntilskot). I tillegg kan ein unngå stoppsats på  
kr 150 dersom ein samlastar med ein eller fleire naboar.  
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sesongtillegg. Det er summen av endringene i alle disse 
som danner prisløypa gjennom sesongen.  
 
Prognosen for endring av avregningspris, grunntilskudd og 
sesongtillegg, sammenlignet med foregående uke i høst 
ser slik ut: 
Uke                    Dato                                  Prisendring 
27                       05.07.2021                       kr 0,37 
31                       02.08.2021                      kr 4,60 
34                       23.08.2021                      -kr 0,50 
35                      30.08.2021                      -kr 1,00 
36                       06.09.2021                       -kr 2,00 
37                       13.09.2021                        -kr 2,30 
38                      20.09.2021                       -kr 2,10 
39                       27.09.2021                       -kr 1,80 
40                      04.10.2021                       -kr 1,00 
 
Figuren under viser prisprognosen for sesongen 2021 
 sammenlignet med i fjor. I utgangspunktet er den lagt opp 
til å trappe prisen ned med samme beløp uke for uke som i 
2020, men på grunn av ukeforskyvning i kalenderen, 
 begynner nedtrappingen i uke 34 i år (23. august), mens 

Prisprognose lam R 16,1 - 23 kg inkl. sesongtillegg og grunntilskudd

Prisprognose sau klasse R inkludert grunntilskudd og effektivitetstillegg

 Uke dato              27 (5/7)     31 (2/8)     32 (9/8)    34 (23/8)  35 (30/8)    36 (6/9)    37 (13/9)   38 (20/9)   39 (27/9)   40 (4/10)   41 (11/10) 
             2021          51,8          56,4          56,4          55,9          54,9          52,9          50,6          48,5         46,7          45,7         45,7 
             2020         45,2          52,9          52,9          52,4          51,4           49,4           47,1          45,0         43,2          42,2         42,2
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det var i uke 35 i fjor (24. august). I figuren er det korrigert 
for dette.  
 
Når det gjelder prisnivå i 2021, tas det forbehold om 
 endringer i slaktekostnader, innmat- og skinnverdier, m.m. 
som ikke er kjent på det tidspunktet dette skrives.   
 
Konsentrert saueslakting før og etter den  
travleste lammesesongen er mest rasjonelt 
For å få en god avvikling av slakting, skjæring og salg, 
 ønsker vi å styre saueslaktingen utenom ukene med mest 
lammeslakting. Det er viktig at slakteriene bruker  kapasiteten 
på å få nok lam ut i markedet i de mest  hektiske ukene av 
 sesongen. Derfor legger vi opp en prisløype som stimulerer til 
konsentrert slakting av sau i starten og mot slutten av 
lamme sesongen. I disse periodene er skjærekapasiteten bedre 
og dermed kan en også utnytte råstoffet av sauen bedre.  
 
Prisløypa for sau er utformet med tanke på å stimulere  
til slakting før uke 36 og etter uke 40/41. Det er variasjon  
i engrospris, grunntilskudd og effektivitetstillegg som 
 former prisløypa.  
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99,6 % Oppslutning om  
Kvalitetssystem i Landbruket (KSL) 
 
Kjøttbransjen ble fra 1. april 2018 enige om en ny avtale der 
bare slakt fra gårdsbruk med aktivt KSL skal inngå i produkt 
med «Nyt Norge»- merking. Kjøttbransjen ønsker at  
«Nyt Norge»-merket både skal garantere at maten er norsk 
og produsert av bønder som kan dokumentere at de følger 
norske lover og regler. Dette skal 
styrke tilliten til norsk mat.  
 
Pristrekk for ikke KSL- godkjente 
slakt er 20% av avregningspris. 
20 % pristrekk er likt for alle slak-
terier i Norge. Trekket skal finan-
siere kostnader med å ha to  varestrømmer. I tillegg blir det i 
Nortura ikke utbetalt Stjerne- og Gourmetlamtillegg på slakt 
fra gårder uten aktivt KSL. For lam kan derfor pristrekket fort 
bli over 14  kroner pr kg.  
 
Det er heller ikke mulig å melde inn slakt på «Min side» uten å 
ha aktivt KSL. Produsenter uten aktivt KSL må  derfor melde 
inn slaktedyr via telefon til Medlemssenteret. Her blir bonden 
rådet å vente med å melde inn dyr til KSL er på plass. 
 
2 900 slakt eller 0,4 % av alle sau/lam Nortura slakta i 
2020 fikk trekk på grunn av manglende KSL. Dette er en 
liten gledelig nedgang fra 2019, og ingen stor andel. Vi 
håper likevel at antallet går videre ned i år. Det er 
 vanskelig å finne kunder som vil kjøpe disse slakta.  
 
For å unngå pristrekk må du derfor sørge for å ha aktivt 
KSL før du melder inn dyr. Gå inn på ksl.no/no  og sjekk 
når egenrevisjonen går ut på dato. Skjer dette midt i 
 slaktesesongen, så gjennomfør egenrevisjon så fort som 
mulig, så slipper du å tenke på dette i en travel høstdag.  
 
Sørg for å lukke alle relevante avvik og meld fra om dette 
til KSL. Et relevant avvik er viktig for matsikkerheten 
og/eller dyrevelferden, derfor bør avvik følges opp raskt, 
samtidig som du unngår trekk. Trenger du hjelp til å 
gjennom føre egenrevisjon eller lukke avvik, kan du 
 kontakte Stiftelsen norsk mat på tlf nr 24 14 83 00, eller ta 
kontakt med Nortura Medlemssenter på tlf nr 955 18 400.  

Rutiner for retur og nisje i Nortura 
 
Tenker du å ta slakt i retur, eller er du nisjeprodusent? Her 
er litt informasjon om dette, og hva du må gjøre når du 
skal ta tilbake slakt som nisje eller retur: 
 
Retur: 
• Retur skal være til egen husholdning. En kan derfor ta 

maks ca 300 kg returslakt i løpet av et år 

Sjekkliste ved  
innmelding og levering 
 
Medlemmer/leverandører i lammering melder inn sine dyr til 
lammeringlederen om ikke annet er avtalt. Lammeringleder 
foretar en kollektiv innmelding fra ringen på Min Side.  Ved 
spørsmål om innmelding, kan lammeringleder kontakte 
 Medlemssenteret på telefon 955 18 400. De som ikke er med 
i lammering, melder inn sine dyr på vanlig måte på Min Side 
eller kontakter Medlemssenteret på telefon 955 18 400. 
 
Ved innmelding oppgis: 
• Leverandørnummer 
• Antall lam 
• Antall ung sau 

• Antall sau 
• Ønsket leveringsuke 
• Eventuell samlasting og med hvem 
• Eventuell egentransport til slakteri 
• Om det er økologiske dyr, villsau, nisjedyr eller dyr i retur.  
• Signalmerker bestiller du fra Os ID: osid.no/ tlf 62 49 77 00 
• Om dyr har avvik som det er viktig at transportplanlegger 

og transportør får vite om (se egen sak om matkjede -
informasjon) 

• Andre beskjeder som er viktig for slakteri eller transportør 
• Husk å melde fra om besetningen har restriksjoner pålagt 

av Mattilsynet 
 
Ved levering: 
• Dyra må være samla og leveringsklare når dyretransport -

bilen ankommer 
• Dyra skal ha godkjente og lesbare øremerker, 1 elektronisk. 

Husk at du bare kan bruke årets merker på årets lam. Mister 
et dyr øremerket, så må du bestille erstatningsmerke. Dette er 
forskriftsbestemt og merkene blir også brukt ved kategorise-
ring av dyr (om dyret er lam, ung sau eller sau) på slakteriet 

• Riktig antall dyr i forhold til innmeldte  
• Økologiske dyr, nisjedyr, villsau (ved blandingslass) og 

 returdyr skal være signalmerket 
• Ferdig utfylt skjema for evt. retur- og nisjeslakt skal leveres 

sjåfør  
• Dyra skal være tørre 
• Ulla bør være fri for merkemaling, flis, møkk og vegetabiler 
• Syke og skadde dyr skal ikke transporteres. Dyr som du er i 

tvil om er transportdyktige, skal settes til side og presenteres 
for sjåføren før opplasting.    

 
Innmelding, merking og levering av Villsau 
(Gammelnorsk sau) 
Det er viktig for slaktestatistikken, ROS-analysen og bruken 
av slaktedyra at villsau kan skilles fra annen sau. Når du 
melder inn villsau på telefon, så si fra at innmeldingen 
 gjelder villsau. Ved innmelding på Medlemsportalen Min 
side, velger du avtaletype VILLSAU.  
 
Levering av kun Villsau 
Produsenter som leverer kun villsau på den enkelte levering, 
trenger da ikke å merke disse med signalmerker for villsau. 
Villsauen blir «identifisert» ut fra avtaletypen som blir 
 registrert ved mottak på slakteriet. 
 
Levering av blandingslass av villsau og sau av andre raser 
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 umiddel-
bart før levering. 
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• Det er laget ett felles skjema for retur der du kan bestille 
ulik partering, andre tjenester og hva dette koster pr kg. 
Skjemaet finner du på medlem.nortura.no eller hos 
 Medlemssenteret. Det skal fylles ut og sendes med 
 dyretransporten ved levering  

• Husk å melde inn dyr du skal ha i retur på egen avtale, 
Retur. Dette er viktig da vi ikke kan disponere disse dyra i 
vår varestrøm, og det blir enklere å planlegge mann-
skapsbehovet på returavdelingene våre 

• Returdyr skal signalmerkes før henting, bestill merker i 
god tid hos Os ID, osid.no eller tlf 62 49 77 00 

• Ikke-medlemmer vil få et prispåslag på 50% for andre 
tjenester enn slakting 

 
Nisje:  
• Nisje er slakt som skal selges eller serveres utenfor egen 

husholdning 
• Nisjeprodusenter må være medlemmer i Nortura og ha 

egen nisjeavtale 
• Partering må avtales før innmelding (Nortura-anlegg 

eller annen skjærebedrift) 
• Nisjedyr skal meldes inn på egen avtale, Nisje. Dette er 

viktig da vi ikke kan disponere disse dyra i vår varestrøm 
• Skjema for nisjeslakt finner du på medlem.nortura.no 

eller hos Medlemssenteret. Skjemaet fylles ut i to 
 eksemplar og sendes med dyretransporten ved levering 

• Nisjedyr skal signalmerkes før henting, bestill merker i 
god tid hos Os ID, osid.no eller tlf 62 49 77 00 

• Du får en vanlig avregning og kjøper de aktuelle 
 slaktene tilbake til engrospris levert på en av våre 
 slakteriers rampe 

 
Som vanlig oppfordrer vi til å ikke bestille retur av slakt i 
den mest hektiske slaktesesongen for lam.  

Reduser risikoen for  
vêrsmak og -lukt 
 
Vi må alltid vera på vakt mot at det blir lukt- og smaksfeil 
på vêrlamslakta om hausten. Årsaka til at dette skjer, er 
hormonelle endringar hjå vêrlamma når paringssesongen 
nærmar seg. Vi har difor laga fylgjande råd for å redusere 
risikoen for lukt og smaksfeil på vêrlam: 
• Alle vêrlam bør vera slakta seinast tre veker før parings-

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

• Sorter søyelam og vêrlam. Det er spesielt viktig dersom 
sluttfôringa går føre seg inne. Dette gjev også meire ro i 
flokken og betre tilvekst. 

Rutinar for retur av ullne skinn 
 
Over 30 000 skinn blir teke i retur kvart år i Nortura. Det 
er difor viktig å ha gode rutinar for dette, slik at denne 
 varestraumen fungerer best mogleg for både Nortura og 
sauebonden.  
 
1. Kva dyr og periode vi tek ansvar for å ta returskinn 
Vi tek av returskinn i perioden juni, juli, august, september 
og oktober. Utanom desse periodane tek vi ikkje ansvar for 
skinn som blir øydelagde i slakteprosessen.  
 
Vi tek ansvar for å ta returskinn av lam og vårklypt sau i 
normalt godt hold. Fylgjande type dyr tek vi returskinn av 
berre på produsentens eige ansvar: 
•  Mohair og Kashmir geit/kje 
•  Sau med heilårsull 
•  Små lam og sau med feittgruppe 2- og lågare 
 

Når Nortura tek ansvar for at jobben blir gjort, betyr det at 
eventuelle skader på skinn blir erstatta (sjå punkt 4). Når 
det blir gjort på produsentens eige ansvar, blir eventuelle 
skader ikkje erstatta. 
 
2. Skjema for bestilling av returskinn 
Det skal brukast skjema «Returskjema skinn» når ein 
 bestiller skinn i retur (søk på «returskinn» på Medlems -
portalen, så finn du denne artikkelen. Her er det ei lenke 
du kan klikke på). Her skal du skrive på dersom du har 
 ynskje om at skinnet skal sendast til eit spesielt garveri, 
elles blir skinnet sendt til det garveriet slakteriet har avtale 
med. Lever utfylt skjema med dyretransporten.  
 
3. Merking av dyr ein skal ta returskinn av 
Dyr ein skal ta returskinn av, skal merkast av produsenten 
før levering med signalmerker av plast. Bestill returskinn-
merker eller pelssaulaget sitt returmerke frå Os ID i god 
tid. Returskinnmerka skal delast i to, og bli sett i med 
 vanleg merketang. 
 
4. Erstatning av skinn som blir skada 
Når eit skinn blir skada, skal produsenten bli tilbydd eit 
 erstatningskinn som kompensasjon. 
 
5. Skinn som er merka med pelssaulaget sine 
 signalmerke 
Når dyr er merka med pelssaulaget sitt signalmerke 
(orange) kjem til slakting, så må Donnia sin fylgjeseddel 
fylgje skinnet.  
 
Vi oppfordrar til å ta returskinn berre i slaktesesongen juni-
oktober. Ulla på vinter- og vårslakta sau er for stiv, ofte  
tova og difor ikkje egna til beredningsskinn. Det er difor 
bortkasta tid og pengar å ta returskinn i denne  perioden.  
Ein bør heller ikkje ta returskinn av sau med heilårsull. 

Vi minner om at Nortura Medlemssenter nå har felles  
telefonnummer 955 18 400.  Vi minner også om 
 innmeldingsfristene:   
Min Side: Innen tirsdag kl 08.00 uka før ønsket levering 
Telefon: Innen mandag kl 16.00 uka før ønsket levering   
 

Medlemmer av lammeringer skal melde inn til lammering lederen 
dersom ikke annet er avtalt. Vi oppfordrer alle lammeringledere 
om å bruke Min side når de skal melde inn lass. Dette er mest 
 rasjonelt både for lammeringlederne og Medlemss enteret, og det 
reduserer risikoen for feil og  misforståelser. 

Nortura Medlemssenter har felles telefonnummer – 955 18 400
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                         Norsk kvit sau                 Spælsau  
                          slakteprosent                   slakteprosent 
                          Rett frå       Håbeite        Rett frå       Håbeite 
                          sankekve                           sankekve 
                             45,0 %         42,0 %         42,0 %          39,0 % 
Levandevekt     Slaktevekt   Slaktevekt    Slaktevekt   Slaktevekt 
               30            13,5             12,6             12,6              11,7 
               35            15,8              14,7             14,7              13,7 
               40            18,0             16,8             16,8             15,6 
               45           20,3             18,9             18,9              17,6 
               50           22,5             21,0            21,0              19,5 
               55           24,8             23,1             23,1             21,5 
               60            27,0            25,2            25,2             23,4 
               65            29,3             27,3            27,3             25,4 
               70            31,5             29,4            29,4             27,3 
 
Når ein skal avgjera om lammet er slaktemogent, må ein 
også vurdere feittmengde på lammet (holdvurdering).  
Kjenn bakarst på ryggen og halerota. Her er det mest 
skinn, bein og feitt. Kjenner du eit godt feittlag, så er 
 lammet slaktemogent. Sjekk gjerne feittgruppa på slakte-
avrekninga når du skal 
gje deg sjølv karakter 
på kor god du er til å 
vurdere hold. Er dei 
fleste lamma i feitt-
gruppe 2+/3-, så kan 
du vera godt fornøgd 
med deg sjølv! 

Her er dei viktigaste faktorane som påverkar slakte -
prosenten:  
• Godt kjøttsette lam av tunge raser har høgare slakte-

prosent enn lam frå lettare raser 
• Tunge lam med god tilvekst har høgare slakteprosent 

enn lette lam med lågare tilvekst 
• Lam vege i eit sankegjerde med lite beitegras i vomma 

har høgare slakteprosent enn lam på eit godt haustbeite 
med mykje gras i vomma 

• Lam vege om morgonen før beiting har høgare slakte-
prosent enn lam vege om kvelden 

 
Ut ifrå tal frå Sauekontrollen og erfaringstal, har  
Team småfe laga fylgjande rettleiande tabell som hjelp  
til å  vurdere slaktevekt ut frå levandevekt. I tillegg må  
ein ta omsyn til punkta over. 

Frodig lam med høg slakteprosent .Foto: Linn Hege Engen

Plukkslakting  
etter vekt og hold 

Verknad på pris ved ulike slaktevektgrenser 
Slaktevektgrense     Verknad på pris 
13,1 kg                        + kr 6 pga ny vektgruppe på prislista.  
                                  + kr 3,80 til 4,80 pga at berre lam med 
                                  13 kg slaktevekt og tyngre får utbetalt  
                                  grunntilskot 
15,1 kg                        + kr 2,5 pga Stjernelam-tillegg om  
                                  feitt- og klassekrava også er oppfylte 
                                  + kr 2,0 pga Gourmetlam-tillegg om  
                                  feitt-, klasse- og datokrav også er  
                                  oppfylte 
16,1 kg                        + kr 4,50 pga ny vektgruppe på  
                                  prislista 

Slakteprosenten (andel slaktevekt av levandevekt) på lam 
vil variere. Det er viktig å ha kunnskap om kva som 
 påverkar slakteprosenten m.a. fordi det er nokre viktige 
slaktevektgrenser som ein bør fylgje opp for å få ein 
 høgast mogleg pris for lamma: 
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Kva økonomi er det i å ha et gjennomtenkt og godt opp-
legg for sluttfôring av lam? På Medlemsportalen under 
«småfe» og «beregningskalkulatorer» kan du laste ned 
regnearka: «Nortura Sauefôring» og «Slakteoppgjers -
kalkulatoren 2021».  Vi har brukt disse verktøya for å rekne 
på kva ein har att for å sluttfôre eit lam på 35 kg levande-
vekt (14 kg slaktevekt kl O+) sanka 1. september til eit 45 
kg’s lam (19 kg slaktevekt kl R). Fôret vi har rekna på er: 
 
1)  Gjenvekst av eng (håbeite),  
2) Raigrasgjenvekst+ håbeite  
3) Håbeite + Formel lam.  
 
Vi reknar med at bruket leverer minst 5 tonn sau- og 
 lammeslakt, ligg i distriktstilskotssone 2, er medlem i  

 lammering og at lamma blir levert i pulje på 210 dyr og meir. 
Reknestykket inkluderer tilskot frå staten som blir  utbetalt av 
Nortura: Grunn- og distriktstilskot og slakte tilskot. Vi sette 
også ein sannsynleg foreiningspris på dei ulike fôrtypene, 
men dette vil sjølvsagt variere frå bruk til bruk.  
 
Dette syner fyrst og fremst, med føresetnadene i dette 
 eksempelet,  at ein har att godt over 200 kr pr lam med å 
sluttfôre. Så må kvar enkelt finne ut kva sluttfôrings-
metode som passar best. I tillegg har sauebonden 
 produsert eit slaktelam som Nortura kan foredle til meir 
lønsame produkt som til dømes pinnekjøtt. Dersom lammet 
står i fare for å miste grunntilskotet (under 13 kg slakte-
vekt) og slaktetilskotet (kl O+ og betre), så blir sluttfôringa 
enda meir lønsam.  

Økonomi med  
sluttfôring av lam

Økonomi med å sluttfôre eit 35 kg’s slaktelam 
Sluttfôring       Sannsynleg    Fôrforbruk     Pris kr pr         Sluttfôrings-    Startverdi   Tal slutt-     Sluttverdi       Verdiauke     Verdiauke  
                         tilvekt g/dag  FEm pr lam     FEm               kostnad, kr      1. sept.        fôrings-       R lam                                   minus  
                                                                                                                            O+ lam        dagar          19 kg                                    sluttfôrings- 
                                                                                                                            14 kg                                slaktevekt                            kostnad 
                                                                                                                            slaktevekt 
Gjenvekst av   200                  50                   1,35                 68                     Kr 1 313       49                Kr 1600          Kr 287           Kr 219 
eng (håbeite) 
Gjenvekst av   400                  40                   1,80                 72                      Kr 1 313       28                Kr 1653          Kr 340          Kr 268 
raigras/ 
håbeite 
Håbeite/          400                  15                    1,35                 130                    Kr 1 313       28                Kr 1653          Kr 340          Kr 210 

Foto: Linn Hege Engen
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Bruk av Sauekontrollen  
i høstsesongen 
Med oppdatert Sauekontroll fra våren av, med regi -
streringer av lamming og dertil hørende egenskaper 
 (lammedato, fødselshjelp, spenestørrelse, farnr, kjønn på 
lam, evt. oppvekstkode, fødselsvekt og vårvekt), har en 
stor nytte av dette utover høsten.  
 
Aktiv bruk av Sauekontroll gir glede, arbeidsbesparelser, 
rasjonalitet i arbeidet og bedre oversikt på travle arbeids-
dager om høsten. Dette gir også bedre økonomisk utbytte 
av besetningen. 
 
Her er forslag på web-rapporter som er aktuelle å bruke i 
høstsesongen. (Menyvalget Rapporter): 
• Veiing - Tilvekstrapport (Kun standardvektene fødsel, vår 

og høst) og Veiing - Tilvekst alle vekter (Alle veiedatoer 
inkludert) 

• Tilsyn/sanking - Manglende sanking (Betinger at dyr er 
registrert sluppet. Høstvekt, flytting fra utmarksbeite til 
innmarksbeite eller sankedato fører til at sauen/lammet 
blir registrert som sanket. Tilgjengelig også i appen) 

• Paring/avl - Innavl (Kan blant annet brukes ved kjøp av 
vær. Aktuelle avlsværer kan legges i værlista tidlig på 
høsten for å sjekke innavlsstatus før du bestemmer deg 
for evt. kjøp) 

• Paring/avl - Disponering av lam (Utplukk av slaktelam, 
kåringskandidater og livlam. Lam merka som livlam 
 kommer ikke på rapporten slaktemodne lam.) 

• Slakt - Slaktemodne lam (Gir grunnlag for å stipulere 
antall lam som kan meldes inn til slakt på grunnlag av 
registrerte vekter. Jevnlig veiing gir bedre grunnlag) 

• Slakt - Nøkkeltallsanalyse slakt (Kan blant annet gi 
 signaler om det er variasjoner på klasse, fett osv. i de 
ulike  leveringene utover høsten) 

• Analyser og andre- Værresultater (Gir oversikt over 
 tilvekst og slakteresultater for værene som er brukt i 
 besetninga) 

• Analyser og andre - Grunnlag erstatningssøknad 
 (Brukes som vedlegg til søknad om erstatning for 
 rovdyrdrept sau) 

• Analyser og andre – Livsløpsproduksjon søye (Brukes 
 årgangsvis for å finne de beste søyene i den enkelte 
 årgang. Ta livlam fra disse) 

• Analyser og andre – Middeltall (Brukes til å sammen-
ligne resultater fra de siste årene. Se spesielt på tap av 
lam, totalavdrått per søye og gj.snitt høstvekt og ant. 
høstveide) 

 
For de som ikke har tatt i bruk Sauekontrollen App, 
 anbefaler vi å laste den fra Google Play eller App Store. 
Appen er inkludert i medlemskapet og er derfor gratis å 
laste for bruk. I tillegg til registreringer og oppslag har 
appen en del utvalgte rapporter. Når man bruker appen, er 
det viktig å synkronisere dataene mot weben med jevne 
mellomrom. Dette krever tilgang til internett, men bruk av 
appen til å registrere 
eller slå opp dyr kan 
 gjøres uten  nettverk eller 
mobildekning.  
 

    63 % av alle 
  slaktelam i Nortura  
kommer nå fra en  
besetning som er med i 
  Sauekontrollen.   
   Ønsker du også å bli  
      med, så ta kontakt  
          med din Nortura- 
              rådgiver!

 Foto: Grethe Ringdal

Sauekontrollen App er kjekk å ha til registrering også uten nett.  
Foto: Grethe Ringdal
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Oppslutnaden om lammeringane kryp oppover. Over 81% 
av alle sau/lam Nortura slakta i 2020 kom frå ein saue-
bonde organisert i  lammering. Medlemskapet i lamme -
ringen gjer noko med kvaliteten på lamma som 
sauebonden leverer og utbetaling av tilleggsytingar. 
 Tabellen nedanfor syner høgare utbetaling av kvalitets -
tillegg, samstundes som også puljetillegget er større hjå 
lammeringmedlemmene. Høgare sesongtillegg tyder også 
på at lammeringmedlemmene kjem tidlegare i gang med 
slakting om hausten.  
Ta kontakt med ein rådgjevar i Nortura om du vil bli med i, 
eller vil starte ein lammering. 

Resultat innanfor og utanfor lammering i 2020:  
Andel i lammering                         81,1 % 
Utanfor lammering                        18,9 % 
Kvalitet lam                                    Innanfor         Utanfor 
                                                         lammering     lammering 
Vekt, kg                                           19,3                  17,23 
Klasse                                              R                      R- 
Fettgruppe                                     2+                    2+ 
Andel Stjernelam                           90 %                78 % 
Andel Gourmetlam                        64 %                46 % 
Økonomi lam                                  Innanfor         Utanfor  
                                                         lammering     lammering 
Avregningspris pr lam                  765                  642 
Puljetillegg                                      32                    18 
Sesongtillegg                                 12                     7 
Kvalitetstillegg stjernelam            42                    31 
Kvalitetstillegg gourmetlam         25                    17 
Lammeringstillegg                         15                      
Økonomisk  resultat pr lam*)       891                   715 
Forskjell pr lam                              176 

*) I tillegg kjem kvantumstillegg

God økonomi med å  
vera med i lammering

Ta vare på ullkvaliteten!  
Norske ullvarefabrikkar og merkevarer set høge krav til 
ullkvalitet. God ullkvalitet er også viktig for eit godt ull-
oppgjer. Å ta vare på ullkvaliteten er difor viktig for ein 
god økonomi i sauehaldet. Vi minner om desse viktige 
tiltaka for å ta vare på ullkvaliteten:  
 
1. Levér tørre lam. Når en pressar våt ull, skjer det 

same som når ein pressar vått høy, det går varmt og 
det blir mugg og ulla blir øydelagd  

 
2. Unngå bruk av kutterflis ved transport og fjern 

tistlar frå haustbeitet. Kutterflis og tistlar er dei 
mest vanlege årsakene til at ull kjem i klasse V i 
 staden for i klasse C1. Dette gir ei endring i prisen  
på ull frå kr 56 pr kilo til kr 0 pr kilo.  

 

3. Hald ulla rein. Unngå at ulla blir veldig tilskitna eller  
full av grovfôrrestar. Sørg for at lam som blir sluttfôra  
på grovfôr og kraftfôr har eit fôringsopplegg som held 
ulla rein. Skitten og tilgrisa ull kan også gje store pristap 

 
4. Unngå merkemaling i ulla. Ull med merkemaling blir 

kassert. Bruk i staden sida av mulen til merking. Merk 
ikkje lamma i ullfellen eller nedst eller midt på mulen, 
då dette kan føre til at lamma «merkar» kvarandre i 
fellen 

 
Under «Rapporter» og «Slakteanalyse sau/lam» på Min 
Side kan du sjekke kor mykje du får i oppgjer for ulla du 
leverer, og om du ligg over eller under middelet i Nortura i 
kr pr kg ull.  

Foto: Linn Hege Engen



Lammesesongen 202112

Nortura PROFF har ansvar for storkjøkkenkundene til 
 Nortura. Det inkluderer alle kunder fra hotell, restaurant, 
catering, kantiner, offentlig sektor til servicehandel. Dette 
markedet har vært sterkt preget av  pandemien. Til tross 
for at Nortura har mange offentlige anbud der salget har 
holdt seg ganske stabilt, ligger de et langt stykke bak et 
normalår. Sommeren 2020 fikk  spesielt restaurantene en 
oppsving, før det til høsten og til julebordsesongen gikk fra 
vondt til verre. I  Oslomarkedet har mange av PROFF sine 
restaurantkunder holdt stengt i over 9 måneder, før de 
 endelig kunne åpne dørene igjen og ønske kundene 
 velkommen tilbake. Nå er det igjen alle mann til pumpene 
for å hjelpe kundene i gang igjen, og det spås en skikkelig 
«ketchup-effekt» når sommerferien starter. 
 

Trendene i markedet viser at nordmenn i større grad ønsker 
å støtte lokale og norske produsenter – og spisesteder. At 
norske varer vil bli enda mer fortrukket enn import, kan bli 
en varig effekt som følge av pandemien. Man har fått 
 øynene enda mer opp for hvor usikkert det er med mat -
tilgang og hvor viktig det er at Norge opprettholder eller 
øker selvforsyningsgraden.  
 
Samtidig blir bærekraft stadig viktigere; Fokuset på mat -
svinn og miljøvennlige alternativer gjør at plantebaserte 
produkter tar større plass på tallerkenen, også hos 
 restaurantkundene. Dette forsterkes som en konsekvens av 
at den økonomiske situasjonen i samfunnet er usikker. Det 
øker fokuset på lav kostpris og kjøkkenet søker hele tiden 

Nortura PROFF er fortsatt preget av pandemien, men skal vinne markedet med 

Norsk lam på  
høstmenyen

Nortura PROFF skal vinne kunder med lam på menyen. Foto: Nortura
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en lavere råvarekostnad. Som en følge vil det også komme 
et økende fokus på rimeligere stykningsdeler enn biffer og 
andre edle kjøttstykker.  Dette gir spennende muligheter 
for Nortura til å omsette flere deler av dyret.  
 
Det er med glede og stolthet å fortelle at Norges aller 
beste kokker på landslagene har valgt norsk lam som 
 råvare til kommende mesterskap. Dette ser kokkene på 
som den mest unike råvaren når de skal selge Norge på en 
tallerken. Nortura PROFF gleder seg til å levere de aller 
beste råvarene til de aller beste kokkene! 
 
I området i og rundt Nord Gudbrandsdalen, samt Oslo-
markedet skal Nortura PROFF i år lansere ett nytt lokalt 
konsept med utvalgte stykningsdeler fra lam fra Nord 
Gudbrandsdalen.  
Dette er stykningsdeler som er spesielt etterspurt av 
 restaurantmarkedet; alt fra «fine dining-produkter» til 
 rimelige stykningsdeler som trenger lang koketid, men  
med god kokkekunnskap kan bli til magi! 

Nortura PROFF skal i år lansere et nytt lokalt konsept basert på høgfjellslam fra 
Nord Gudbrandsdal. Foto: Kari Torunn Sandviken Rusten

Nortura PROFF gleder seg til å levere de aller beste råvarene til kokkelandslaget. 
Foto: Nortura

Nortura PROFF  
gleder seg til høsten 
med masse lam på  
menyen, i hele vårt 
langstrakte land!
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Bruk Min side til å melde inn slaktedyr og livdyr, se hvilke 
dyr du har innmeldt, eller sjekke slakteresultatene dine.Min 
side er mobiltilpasset, så det du kan gjøre fra din pc, kan 
du også gjøre fra din telefon eller nettbrett. Dette er ingen 
app, du logger inn 
på Min side fra  
medlem.nortura.no. 
  
Har du ikke aktivt KSL, får hverken du eller lammering -
lederen din meldt inn slaktedyr på Min side. Da må 
 medlemssenteret kontaktes på tlf. 955 18 400. Hvis 
 slaktedyr blir innmeldt uten aktivt KSL, trekkes det 20 %  
på avregningspris. 
 
Har du medisinert dyrene dine slik at de har tilbake -
holdelsesfrist før slakting, får du en melding om det  
ved innmelding. Pass da på å ikke levere dyr som har 
 tilbakeholdelsesfrist. 
 
Her er kort noe av det du gjør på Min side: 
 
Innmelding av slaktedyr 
Webinnmelding på Min side er en svært enkel, rask og 
trygg måte å registrere innmeldinga på. I tillegg sparer du 
medlemssenteret for den jobben du selv kan gjøre. Inn-
meldingsfristen er også forlenget til kl. 08.00 tirsdag, 
mens fristen ved telefoninnmelding til medlemssenteret er 
mandag kl. 16.00. Innmelding på avtalevarestrømmer er 
kun på web, dette gjelder også retur og nisje. Husk da 
samtidig å fylle ut skjema som skal sendes ved leveransen, 
skjema finner du på medlem.nortura.no.  
 

Medlem i lammering 
Medlemmer i lammeringer melder inn sau og lam til 
 lammeringlederen dersom ikke annet er avtalt. Lederen  
får da oversikt over tilgjengelige dyr i ringen og planlegger 

 lasset ut fra det. Det er viktig å ha korrekt antall voksne 
dyr og lam slik at Nortura kan tilpasse  transport -
kapasiteten. Dersom det er mulig, skill også mellom ung 
sau og sau, da noen kunder ønsker å kjøpe ung sau. 

 
På Min side kan lammeringlederen melde inn dyr på vegne 
av de enkelte medlemmene i ringen. Lammeringlederen 
har oversikt over alle innmeldinger i sin lammering og 
 hentedag på leveransene når lass er planlagt. 
 
Mine leveranser 
Så snart slakteskrotten har passert vekta på slakteriet, 
 finnes opplysningene om klasse og vekt under Oversikt, 
Mine leveranser. Opplysningene er rådata fra slaktehallen 
så endringer kan skje i ettertid. Avregningskontoret kan i 
noen tilfeller gjøre endringer før avregninga er klar. 
Under Mine leveranser finner du oversikter som går inntil  
14 måneder tilbake. Trenger du eldre oversikter, går du 
enten til Avregningsbrevarkiv eller du kan sende en e-post 
til medlem@nortura.no. 
 
Avregninger 
Avregningsbrevet du mottar er brutto beløp. Dersom  
du har trekk på avregningen, vil du få melding med 
 spesifikasjon av trekket ved forfall, ca en uke etter 
 avregningsbrevet. 
Trekket kommer som fradrag ved selve betalingskjøringen. 
 

Utnytt mulighetene på Min side

Foto: Kari Mørkve Jordalen
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Avregningssammendrag  
Avregningssammendraget er fleksibelt for hvilken periode 
du vil se på, og det kan søkes på uke fra-til.  
 
Avregningsbrevarkiv 
I avregningsbrevarkivet finner du alle dine avregninger, her 
søker du bare på dato. 
 
Kjøreseddelarkiv 
Med overgangen til digitale kjøresedler, er det etablert et 
kjøreseddelarkiv på Min side. På dette menypunktet finner 
du kopi av din kjøreseddel.  
 
Fakturaarkiv 
I fakturaarkivet finner du alle dine fakturaer fra Nortura 
som eksempelvis på livdyrkjøp, rådgivingstjenester og 
medlemskjøp. 
 
Rapporter 
Vi lanserte i 2019 elektronisk ResultatOversiktSlaktedata 
(ROS) på Min side. Alle som leverer 15 lam eller mer til 
 Nortura i løpet av et år, får beregna ROS. Gå til Rapporter 
og velg ROS lam. 
 
Under Rapporter finner du også Slakteanalyse som gir 
oversikt over kvalitet og mengde av både sau, lam og ull. 
Du får også oversikt over prisen du har oppnådd inkludert 
tilleggsytelser. Prisen blir sammenlignet med middelet i 
Nortura. Slakteanalyse gir også oversikt over avregnet 
 offentlige tilskudd pr kg og dyr. 
 
Min profil 
På Min side under Min profil kan du endre din personlige 
informasjon som telefonnummer og e-postadresse, og du 
kan melde deg på SMS-varsling av prisinformasjon på ditt 
dyreslag. Er du Nortura-medlem, får du også en del nyttig 
informasjon kun på e-post, så riktig e-postadresse er 
 vesentlig. 
Ved å huke av for SMS-varsling, har du alltid oversikt på 
prisendringer som kommer.

Foto: Kari Mørkve Jordalen

Foto: Kari Mørkve Jordalen

Skaff deg passord 
Nortura SA er knyttet opp til tjenesten «Felles brukernavn 
og passord i landbruket», Landbrukskatalogen, som eies 
og driftes av Landbrukets Dataflyt. Påloggingsinforma -
sjonen er den samme som for pålogging til f.eks. KSL. 
 Brukernavn er identisk med det 10-sifra produsent -
nummeret, og passordet har 8 tegn.  
Har du ikke har passord, kan du bestille det hos   
Land  brukets Dataflyt som administrerer tildeling av  
passord. Pålogging med Produsentregisteret: Kontakt  
Produsentregisteret på e-post: post@landbrukets-
dataflyt.no eller på telefon 22 05 47 30, logg inn via 
www.landbruketsdataflyt.no 

Registrer deg på  
Landbrukets Dataflyt 
Nortura har elektronisk avregningsbrev for alle 
 leverandører og medlemmer, avregningsbrevet sendes 
som e-post. 
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 
 registrere deg i samtykkeregisteret på landbrukets-
dataflyt.no for at regnskapsføreren skal få tilgang til  
dine avregninger elektronisk. Alternativt kan du skrive  
ut  bilaget selv. Snakk med din regnskapsfører, eller  
les på landbruketsdataflyt.no hvis du trenger mer  
informasjon.

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. 
Du kan ringe medlemssenteret på 955 18 400, eller 
sende oss en e-post på medlem@nortura.no med din 
nye  adresse, husk da å skrive ditt leverandørnummer 
i  meldingen. 
Sjekk samtidig om det er riktig e-postadresse som 
ligger inne på deg. Vi får av og til e-post i retur  
på grunn av feil i adressen. Det kan være bare en 
bokstav, eller et tegn.
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Fra nyttår 2021 har Mattilsynet, Nortura og andre 
 private slakterier startet å snakke om MKI. Hva er det? 
Og hvorfor snakker vi om det nå? 
 
La oss starte med det første først. Matkjedeinformasjon, 
ofte forkortet som MKI, er informasjonen om dyret og 
 hvordan det har hatt det på gården. For eksempel om 
dyret har vært medisinert, om dyret kommer fra en 
 besetning med restriksjoner grunnet smittsomme syk -
dommer, eller om dyret har et avvik som krever tilpassing 
på inntransport eller slakteri.  
 
Denne informasjonen skal slakteriene og Mattilsynet ha 
senest dagen før dyret blir slaktet. Slik kan man sikre at 
dyr med tilbakeholdelsesfrist grunnet antibiotika -
behandling, eller at buskaper med restriksjoner, ikke blir 
slaktet og kommer inn i varestrømmen. 
 
Dette gjør at vi i Nortura har justert på noen av våre 
 rutiner. Nytt av året er at du som Nortura-bonde allerede 
ved innmelding skal fortelle om noen av dyra leveres  
med avvik. Når våre transportplanleggere får denne 
 informasjonen på forhånd, kan de legge opp til en mer 
 tilrettelagt transport for dyr med avvik, slik regelverket 
krever.  
 

Hva er nytt i forbindelse med innmelding  
av småfe på «Min side»? 
Først må du vurdere om alle slaktedyra dine er transport-
dyktige. Mattilsynet har laget en rettleder til hjelp for å 
vurdere dette. Den finner du ved å gå inn på Medlems -
portalen og søke på «Transportdyktighet». Dette kravet 
har selvsagt alltid vært der.  
 
Det nye er at dyr med avvik, men som du likevel vurderer 
som transportdyktig, skal det varsles om til Nortura. På 
«Min side» kan du huke av for en eller flere av følgende   
tilstander: Svak halthet, brokk, behandlet framfall/prolaps, 
gjensittende sting etter operasjon, delvis avstøtt jur, gamle 
bruddskader, medfødt skavank, helt eller delvis blind, 
 vomiskinn og annet. Ved innmelding til slakt på «Min side» 
huker du av boksen for avviket. I tekstfeltet skriver du 
 nummer på øremerke. Er det lammeringleder som melder 
inn dyr på vegne av deg, så må du informere om type 
avvik og individnummer til han/henne.  
 
Småfe med avvik skal merkes 
Småfe med avvik skal også merkes, f.eks. med rød vann-
fast tusj i panna, slik at sjåføren kan sjekke dyrene og 
 vurdere om de er transportdyktige. Det er sjåføren som til 
sist avgjør om dyret kan bli transportert. Tilsynsveterinær 
skal også kontrollere dyrene når de kommer på slaktefjøs. 

Matkjedeinformasjon (MKI)  
og transportdyktighet 

Foto: Linn Hege Engen
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Nortura har gått over fra manuelle til digitale 
 kjøresedler og utstyrt alle biler som brukes til 
 inntransport av slakt med nettbrett for digital 
 signering av kjøreseddel. 
 
Din gjenpart av kjøreseddelen finner du på Min side. 
 
Kjøreseddelen er kvitteringa for dyra som hentes av 
 dyrebilen, og frem til nå har både signering og eventuelle 
rettelser vært gjort manuelt. Målet er å erstatte 135.000 
kjøresedler, tilsvarende omtrent 140 kilometer papir i året, 
og vesentlig forbedre logistikken rundt dagens papir -
håndtering. 
 
Foreløpig er det kun kjøresedlene som digitaliseres.  
Retur og nisje vil inntil videre foregå med penn og papir.  
 
Spørsmål og svar om digitale kjøresedler: 
Må jeg ha eget nettbrett? 
Nei, du signerer på nettbrettet som dyrebilsjåføren har 
med seg i bilen sin. 
 
Må jeg ha en app eller godkjenne med bankID? 
Nei, du skriver navnet ditt med fingeren på nettbrettet,  
slik som du signerer hos posten når du mottar en  
pakke. (Faktisk signering er avhengig av korona- 
situasjon.) 
 

Hvor finner jeg min kvittering, slik at jeg kan sjekke opp 
mot avregning? 
Kjøreseddel/kvittering ligger inne på Min side, like ved 
 faktura og avregning. 
 
Jeg har ikke epost og er ikke så stødig på internett,  
hvor får jeg kjøreseddelen? 
Da ringer du til medlemssenteret på telefon 955 18 400. 
 
Må jeg ha kjøreseddelen til regnskapet? 
Nei, dette er en kvittering på dyra du har levert. Det er 
avregning og faktura som du må ha til regnskapet ditt. 
 
Blir det slutt på alt papir i forbindelse med levering av dyr? 
Målet er at Nortura etter hvert skal fase ut papir i 
 forbindelse med inntransport av slaktedyr. Først ut er 
 kjøresedler på papir, da vi bruker mye tid og ressurser  
på logistikken rundt dagens papirhåndtering. Digital 
 signering er et av flere forbedringspunkter rundt inn -
transport som Nortura-bøndene har etterspurt. 
 
Hva med egenerklæringsskjema, retur og nisje? 
Egenerklæringsskjema skal du fylle ut på papir som vanlig. 
Sjåføren tar bilde av skjemaet og legger det inn i systemet, 
det ligger da som et vedlegg til kjøreseddelen. Når det 
gjelder retur- og nisjeskjema, vil dette fortsatt foregå på 
papir en stund fremover.

Nå signerer du kjøreseddelen på nettbrett  

Nå slipper transportør Frank Hermansen å holde styr på mye papir når han henter slaktedyr. Foto: Nortura
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På 350 meter over havet, med panoramautsikt ut over 
Jølstravatnet og Tindefjellet ligger Berg gård. Her, i grenda 
som heter Svidalen, har familien til Jonny Hundvebakke 
(60) drevet med ku og sau siden starten av 80-tallet.  
    Selv overtok «bygutten» fra Førde gården etter en onkel 
på morssida. Snart står familien fremfor en ny over -
dragelse. Yngstesønnen Ole Jonny (27) har allerede flyttet 
inn i hovedhuset og bygget ny kårbolig til Kari og Jonny.  
    - Det er vel egentlig bare papirarbeidet som gjenstår, 
sier yngstesønnen, som har bidratt til drifta i mange år, 
som en ekstra ressurs mens Jonny senior i tillegg jobber 
som inseminør for Geno. 
    Både vår og høst klipper Ole Jonny sau for mange 
 bønder. På vinteren har han ansvar for snøbrøytingen i 
grenda. Som betongarbeider med to gravemaskiner er det 
nok å ta tak i for den kommende bonden. 
 
Slakter 2,2 lam per søye 
Kalenderen viser 4. mai når Nortura besøker familien i 
 bakken. I jordekanter og skyggepartier ligger et tynt lag 
med snø fra gårsdagens snøfall. Inne i fjøset er lamminga 
så godt som over, og traktorer og redskaper er flyttet ut 
for å gjøre plass til 86 mordyr med totalt 224 lam. Kun ei 
søye gjenstår, lammetung i bingen.  
    - Vi forsøker å være ferdig med lamminga til 1. mai.  
Det går nesten hvert år, humrer Jonny. 
    For når mai kommer er det våronn på Vassenden. En 
 arbeidsintensiv periode avløses av en ny.  
    Tall fra ROS-analysen (Resultat Oversikt Slaktedata) og 
Sauekontrollen viser at team Hundvebakke leverer 
 imponerende resultater hvert eneste år. De slakter godt 
over to lam per søye med slaktevekt på 21 kilo og oppover, 
som er godt over landsgjennomsnittet på 1,4 og 19 kilo.  
Resultatene sender dem ofte inn på ROS-premielista til 
Nortura, der de 200 produsentene med best slakteresultat 
får en liten påskjønnelse i form av ROS-krus eller ROS-
 tallerken. 

SUNNFJORD: Med avdrått på drøyt to slakta  
lam per søye og ei gjennomsnittlig slakte-
vekt på 22,6 kilo i 2020, leverer familien 
Hundvebakke  resultater som er godt over 
gjennomsnittet. Én av faktorene er råmelk 
av ku til alle nyfødte lam. 
 
Av Liv Jorunn Denstadli Sagmo, Nortura 

    Men noe mer ros enn litt porselen, vil Jonny ikke snakke 
så mye om. Han avslutter ofte setningene med «det er nå 
bare slik vi gjør det» og er tydelig på at driftsopplegget på 
Berg ikke nødvendigvis er fasiten for andre. 
 
 
Gir ku-råmelk til alle lam 
Ute i fjøset er Kari i gang med å gi melk til de minste 
 kopplammene. I forkant har hun satt ei halvannenliters-
flaske med ku-råmelk til tining, og nå varmes den opp til 
rett temperatur. 

Her slakter 
de 2,2 lam 
per søye 

Ole Jonny trives godt som sauebonde. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
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    Hver høst, i forbindelse med kalvinga i ku-fjøset, fryser 
Kari ned 65 (!) liter ku-råmelk på halvannenliters-flasker. 
Denne melka blander hun med litt råmelk fra sauen, som 
inneholder viktige antistoffer. En slik blanding gir familien 
til alle lam, ikke bare kopplammene.  
    - Da har vi mer kontroll på at de får i seg næring til å 
begynne med. Og at de får en god start, sier Jonny.  
    I en av de tre kuvøsene, som i praksis er små bokser 
under røde varmelamper, står to og to kopplam sammen.  
I den ene avdelingen ligger et lam og hviler, mens den 
andre breker og logrer ivrig på halen, hvis man kan si at  
et lam logrer med halen, da. 

    - Han her kan bare få litt melk om gangen. Han drikker 
så fort at han får melka på lungene, sier Kari om den ivrige 
krabaten. 
    - Jeg er veldig glad i disse lammene, sier Kari som har 
en spesiell omsorg for disse morløse.  
Det er også hun som sørger for at de får mat hele seks 
ganger i løpet av første levedøgn.  
    - Da får de lite og ofte. Cirka så mye på ei flaske, sier 
Kari og viser mengden med fingrene. Omtrent to-tre 
 desiliter. 
    Etter et døgn eller to, når kopplammene går over på 
melkebar, får de melkeerstatning.  
-   Vi blander den litt tjukkere enn det står i oppskriften,  
slik at de skal få i seg godt med næring, sier Kari.  
 
Ny strategi i lamminga ga roligere mordyr 
Godt arbeid gjennom hele året og godt avlsmateriale er 
det kjedelige svaret på hvordan familien Hundvebakke 
oppnår gode resultater. De har fast avtale med værering 
nummer 175 og kjøper ny avkomstgranska vær, hvert år. 
Hver vær brukes omtrent i tre år, dog minimalt det siste 
året. 
    Men også gode produsenter kan bli bedre. Under årets 
lamming valgte Jonny å skru litt om på strategien i fjøset. 
    - Det var så kaldt under lamminga, at vi valgte å legge 
lammene i baljer med høy rett etter at de ble født, forteller 
Jonny.  
    Der fikk de ligge frem til de hoppet ut av seg selv. 
 Resultatet var et langt roligere lamming for både søye  
og røkter. 
    - Det er alltid én og annen søye som er veldig inn-

Produktive søyer i godt hold. Foto Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Produksjon: Omtrent 90 vinterfôra sau. 
Melkeproduksjon på 90 tonn kvote, og leverer  
15 kvalitetskalv til Nortura.  
 
Areal: 212 dekar dyrket mark, hvorav 72 dekar 
hører til gården. 140 dekar beite. En del av det 
dyrka arealet blir beita vår og høst, og høstet  
en gang. 
 
Moh: 350 
 
Gårdsnavn: Berg gård 
 
Drives av: Jonny Hundvebakke, Kari Sollid  
Hundvebakke og Ole Jonny Hundvebakke

u
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Kopplamstrategi 
• Kopplam velges ut fra følgende kriterier: Dårlig 

 sugeevne, antall lam i kullet og mors produksjon fra 
året før.  

• Har søya gått med tvillinglam på under 45 kilo 
 levendevekt, får hun ikke gå med trillinger på beite 
året etter. Ingen åringer får gå med flere enn to lam 
på beite. 

• Hvis ett av lammene må tas fra søya, er det alltid et 
værlam som velges ut. Dette fordi de gjerne er litt 
mer robuste og klarer seg bedre som kopplam, og 
fordi kopplam ikke avles videre på.   

• Alle kopplam får råmelk av ku ispedd noe råmelk fra 
sau. Får melk fra flaske fem-seks ganger i løpet av 
første døgnet.  

• Kopplammene bor i «kuvøser» laget av lune kasser 
med høy og varmelampe. 

• Alle kopplam blir vaksinert mot pulpanyre, da de  
får mindre antistoffer fra mors melk, sammenlignet 
med andre lam. 

• Etter et par døgn i «kuvøse» flyttes lammene over i 
fellesbinge med andre lam. De sorteres etter 
 størrelse. Maks to lam per smokk på lammebaren.  

• Kopplam har ikke tilgang på kraftfôr i starten, men 
vennes på inn mot avvenning av melk. 

• Lammene blir avvent melk ved 5-6 ukers alder.  
Da har de i forkant fått tilgang på vann. 

• Kopplam sendes ikke på fjellbeite, men veksler 
 mellom totalt 11 skifter av ulik beitekvalitet.  

• Kopplammene får kraftfôr fra kraftfôrautomat frem 
til 1. august. Ved siden av automaten står en stamp 
med friskt vann. Deretter går de bare på godt beite. 

• Etter sanking går de sammen med resten av 
 slaktelam-flokken og plukkslaktes sammen med 
dem. De fleste går i første pulje i starten av 
 september. 

stilt på å få lammene opp på beina. Enkelte kan sparke så 
hardt slik at de knekker ribbeina på dem. Men med balja 
 eliminerte vi det problemet, forteller Jonny. 
    Han opplevde heller at søya ble roligere når lammene 
ikke virret rundt i bingen, og heller var samlet på ett sted. 
    - Og det var veldig lite ekstraarbeid med renhold. Etter 
at de var kommet seg på beina, tok vi ut balja og byttet ut 
høyet, forteller Jonny. 
 
Sender sauer til fjells i små puljer 
Hvert år rundt 15. mai slippes de første sauene på inn-
marksbeite hos Hundvebakke. Da slippes de i små grupper 
på åtte til ti mordyr, med like antall lam på hver sine beiter. 
For eksempel går tvillinger sammen med andre tvillinger 
osv.  
    Etter omtrent tre uker på innmark er det klart for 
 logistikk-operasjonen som varer i omtrent tre uker, og  
som får Kari til å sukke tungt.  
    - Det er mye arbeid, sier hun.  
    For i stedet for å sende alle dyr på fjellbeite samtidig, 
slippes de i puljer. 6-7 søyer med tilhørende lam lastes over 
på transporthenger bak traktoren og kjøres opp den bratte 
driftsveien bak gården.  
    - Vi kjører dem over ei bru her oppe, og slipper dem på 
oversida av elva, forteller Kari.  
Derfra går driverne sammen med sauene i cirka en 
 halvtime opp mot fjellet til slipplassen. 
    Dette gjør familien i flere omganger. Tre uker i strekk. 
Og selv om det er arbeidsomt, har strategien sine tydelige 
fordeler, mener de. 
    - Når vi kommer med et nytt lass sauer, er den første 
pulja allerede gått videre. Det gjør det lettere for lammene 
å følge mora, forteller Jonny. 
    - Og hver familiegruppe holder sammen gjennom hele 
sommeren, forteller Kari.  
 
Velger mordyr etter vekt og bevegelse 
Familien har tett oppfølging av dyra på utmarksbeite. I en 
rufsete spiralblokk har Kari notert alle tilsyn for 2020. Her 
noterer hun antall sauer og lam og stedet de er observert 
på. «Problem med 991. Ville ikkje til elva i Bergsdalen», har 
Kari skrevet den 1. juli 2020. 
    Disse notatene, om hvor sauene trekker på beite, utgjør 
noe av grunnlaget for utvalg av mordyr til neste sesong.  
    - Vandrer de mye ned mot elva, i retning gården, blir de 
ikke avlet videre på. Vi ønsker sauer som går opp i fjellet 
der beitet er frodig, forteller Jonny.  
    Kun lam av slike mordyr kan få en sjanse som 
 påsettlam.  
    I tillegg er høstvekta en viktig faktor for Hundvebakke. 
Etter beitesesongen veies alle lam, og registreres i 
 Sauekontrollen. Kari noterer nummer på mor, og vekt på 
lammene i den samme spiralblokka si. Eller hjemme -
sauekontrollen som Jonny kaller blokka.  
    - Vi er kanskje ikke så flinke å velge ut fra indekser og 
sånn, men har funnet et system som fungerer godt for oss. 
Når vi kjøper avkomsgransket vær, er vi sikre på at avls-
materialet er bra. Men det er nå bare slik vi gjør det, sier 
Jonny i kjent beskjeden stil. 
    Noe gjør de i alle fall rett, siden familienavnet ofte er å 
finne på Norturas ROS-liste. 
 

Kari er sjefen for kopplamma og kuvøseavdelingen. 
Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
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• Kjøper avkomsgransket vær fra værering 175 hvert år. 
Dette gir avlsmateriale i toppklasse. 

• Lam avvennes etter sanking slik at søyene får tid til å 
bygge hold fram mot paring. 

• Sauene flytter inn rundt 1. november og klippes 
 fortløpende etter det. 

• Ved innsett blir alle sauene behandla mot innvortes 
og utvortes parasitter. 

• Utvalget av påsettlam og søyer skjer i forbindelse 
med veiing på høsten, og ut fra bevegelse på 
 sommerbeite. Setter ikke på mordyr som trekker ned 
fra beite. 

• Inn mot paring får søyene tidlig høstet andreslått  
av god kvalitet, etter appetitt, pluss cirka 0,5-0,6 kg 
kraftfôr per dag til åringane og ca 0,3 kg på  
2-åringene og de resterende sauene. 

• Fryser ned 65 (!) liter råmelk av ku i forbindelse med 
høstkalving. Alle nyfødte lam får kuråmelk ved fødsel 
for en god start. Dette gjelder også lam som skal gå 
med mor. 

• Etter nyttår justeres kraftfôrmengden ned til  
0,2-0,3 kg per dag. 

• Fostertelling 20 januar. Flytter om på dyrene etter 
antall foster og fôrer etter det . 

• Klipping mellom 1.-10. mars . 

• Én måned før lamming, ca 20. mars vaksineres 
søyene mot pulpanyre. 

• Lamming starter rundt 10. april og pågår frem til  
1. mai. 

• Slippes ut på hjemmebeite rundt 15. mai i puljer på  
8-10 søyer og tilhørende lam. 

• Etter ni dager utendørs får alle lam koksidiose -
behandling, og behandles for andre innvortes  
 parasitter hver 14. dag og ved slipp på utmark 

• Starter å drive de første sauene til fjells rundt 5. juni,  
i puljer på maks ti mordyr. Når ny pulje drives til 
 slipplassen dagen etter, er første pulje gått videre. 
Dette gjør det lett for lammene å følge mor. 

• Søyer som går med trillinger slippes helt til slutt, slik 
at de får tid til å bli robuste lam. 

• Fra første til siste pulje, går det tre uker. 

• Sanking skjer rundt første uka i september. 

Team Hundvebakke, fra venstre Ole Jonny, Kari og Jonny.  
Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Årshjul og strategi hos familien 
Hundvebakke
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God utvikling for Hverdagslam 
Hverdagslam-produktene selger stadig bedre. Hvis vi 
 sammenlikner siste rullerende år (til og med uke 22 2021) 
med tilsvarende periode året før, så har vi en positiv salgs-
utvikling på Hverdagslam på hele 21 %. Vi har lykkes med å 
gjøre lam mer tilgjengelig og lettere å bruke til hverdags-
måltider ved hjelp av inspirasjon og fristelse. En kan nesten 
si at Gilde har åpnet et helt nytt marked for lam. Derfor 
blir det fullt trykk på å bygge videre på Hverdagslam også 
fremover. Hverdagslam lammekoteletter, lårskiver, strimler 
og kjøttdeig selger svært godt. Nyhetene som ble lansert i 
fjor høst, benfritt grytekjøtt og kebabkrydrede strimler, har 
også en bra utvikling.  
 
Grillsesong og høst 
Når det gjelder årets sommersesong, har vi videreført 
 suksessene fra tidligere år med krydrede grillskiver,  grill-
lam og rødvinsmarinert fårefilet. 
 

Vi fortsetter å bygge videre 
på suksessene på lam



Når grillsesongen er over, er en ny høstsesong over oss. 
Denne høsten skal vi jobbe videre med å forsterke og øke 
«Hele Norges Lam» – konseptet som ble lansert i fjor. Hele 
Norges Lam løfter frem budskapet om hvordan Gilde 
 bidrar til at det er gårdsbruk i hele vårt vidstrakte land. 
Teksten på pakningen underbygger dette budskapet, og 
det samme gjør annonsene som vil være å se i media i 
denne perioden. Fårikålkjøttet i Hele Norges Lam – konsep-
tet fikk terningkast 6 i Dagbladets test av fårikålkjøtt i fjor 
høst. Kanskje greier vi det i år også? Hverdagslam og 
Gourmetlam – produktene vil selvsagt også løftes frem i 
løpet av høsten. I ukene 36 – 43 vil produkter av både sau 
og lam være godt synlige i magasiner, i sosiale medier og 
på TV-reklame. Der vil vi løfte frem det unike med de ulike 
produktene, det være seg produkter som har vært med oss 
noen år, eller nyhetene fra i fjor. 
 

I fjorårets høstsesong (uke 33-43) løftet Nortura salget av 
Gilde-lam med 18%. Denne suksessen skal vi bygge videre 
på i årets høstsesong.  

Foto: Linn Hege Engen
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Fagutvalet for småfe i Nortura 
 
Fagutvalet for småfe skal gje konsernstyret og 
 administrasjonen i Nortura råd i saker som gjeld småfe  
og består av dyreslagsrepresentantane i dei seks arbeids-
utvala i regionane. I tillegg er ein representant 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:

Team småfe i Nortura 
 
Team småfe i Nortura består av rådgjevarar med allsidig 
kunnskap om sau. Nokre av oss er kombinert storfe- og 
småferådgjevarar. Vi skal hjelpe sauebonden til eit best 
mogleg økonomisk resultat gjennom eit godt samarbeid 
med Nortura og betre drift på garden.  
På medlem.nortura.no/smaafe finn du meir informasjon 
om oss, fagtilbodet vårt og korleis vi kan hjelpe til å utvikle 
produksjonen din. Her finn du også eit fagbibliotek med 
tips og råd om korleis du kan bli ein betre sauebonde. 
Under «Temahefte» har vi samla alle temahefta våre som 
handlar om det meste som det er viktig å ha kunnskap om 
når ein er sauebonde: fôring, inn- og utmarksbeite, helse, 
økonomi, klauvstell, lammetap og bygging av funksjonelle 
sauefjøs.   
 
Under «Året rundt med sau» går vi igjennom eit saue-år  
og kva ein sauebonde bør gjera i dei ulike årstidene for å 
lykkast med produksjonen sin. I artikkelen er det lenker til 
Temahefte og fagartiklar for den som vil fordjupe seg 
 vidare i eit tema. 
 
Under «Beregningskalkulatorer» kan du laste ned desse 
reknearka: 
1) Slakteoppgjerskalkulatoren – med dette reknearket kan 

du rekne på 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 slaktemogne 

 
Før årets lammesesong vil Team småfe arrangere møter for 
å diskutere sau, marknad og fag. I løpet vinteren har vi 
fått god erfaring med digitale møter. Ein del av sesong-
møta blir difor digitale. Vi håpar likevel det blir mogleg å 
samlast fysisk.  Sesongmøta er ein viktig møteplass for 
gode sauekollegaer. Fylg med på møtekalenderen på 
 Medlemsportalen. 
 
Team småfe skal vera eit av dei viktigaste verktøya for 
sauebonden i Nortura.  
 
Visjonen for jobben vi gjer er: 
BEST PÅ SAU, SAMMEN MED OSS!

Tlf. 955 18 400 

medlem.nortura.no/smaafe

Leiar og frå  
Region Midt-Norge 
Bård Tore Berntsen 
Øver Illøkkja  
7391 Rennebu 
Tlf: 901 62 935 
 
Nestleiar og frå  
Region Agro 
Siv Meling 
Åmøyveien 668 
4154 Auste Åmøy 
Tlf: 992 77 335 
 
Region Nord 
Ragnhild Engan 
Krokan Gård 
8260 Innhavet 
Tlf: 977 01 895 
 
Region Innlandet 
Wenche E. Rustad Wangen 
Rustadlinna 157  
2849 Kapp 
Tlf: 469 68 479 
 

Region Vest 
Reidar Kallestad 
Keilegavlvegen 15 
5953 Fonnes 
Tlf: 415 60 048 
 
Region Øst 
Else Horge Asplin 
Slettevegen 62  
3540 Nesbyen 
Tlf: 901 79 321 
 
Frå konsernstyret 
Hans Amund Braastad 
Fåvangvegen 611  
2634 Fåvang 
Tlf: 907 66 034

Foto: Linn Hege Engen


