
Nye muligheter ?

Landbruk Nord
v/ Ulrike Naumann og Gunnlaug Røthe

Økologisk sauehold



Politiske mål
Nasjonalt mål om 15% økologisk produksjon og 
matforbruk innen 2015

”En vesentlig andel av saueholdet skal etter hvert bli 
økologisk”

Politiske mål blir fulgt opp med økonomiske virkemidler: 
økt tilskudd, veiledningsaksjon. Nortura/Fatland følger 
opp med merpris på økologisk kjøtt



Statistikk 
hele landet

• 4,3 % av jordbruksareal økologisk, derav  
3,8 % økologisk, resten i karens 
(Kilde: ssb 2006 og debio)

• Økning med 146 % fra 1999 til 2005
• Mest eng og beite
• Sau og lam: 1,3 % (ammeku: 4,8 %)

(kilde: statens landbruksforvaltning, rapport 15/06) 



Statistikk 
hele landet

• Omsetning: 0,63 % økologisk, målt i mengde og kr 

• Meierivarer, egg, melk og kjøtt - norskprodusert

• 14600 økologiske sau/lam mottatt i 2006 (Nortura)

• Fersk frukt og grønt, mel, pasta, gryn, barnemat, juice,  
saft og annet: stort sett importert  

(kilde: statens landbruksforvaltning, rapport 15/06, og 
www.medlem.gilde.no) 



Statistikk 
Troms, pr 31.12.2006
• 6500 daa økologisk,  850 daa i karens (av totalt 
263000 daa) = 2,8 %

• 560 økologiske dyr, derav 429 sau/lam (=0,7 % av 
alle sau i Troms). 

• 7 bedrifter godkjent for foredling og import, 
deriblant Tine, Nortura og Tømmernes slakteri

Kilde: Debio og SSB



Økonomiske virkemidler

• Omleggingstilskudd kr 750,- pr dekar
•Ikke omleggingstilskudd til innmarksbeite
•Ordingen diskuteres. 

• Årlig arealtilskudd: + kr 55,- pr dekar
•Innmarksbeite omrekningsfaktor 0,6



Økonomiske virkemidler

• Husdyrtilskudd (dobla i 2006)
•Sone 5 – 7 kr 260 pr sau over 1 år

Ekstra lammetilskudd, kr 9,- pr dyr (nytt 2006)

• BU-midler til driftsbygning og tilleggsnæring
•En del fylker prioriterer økologisk drift



Merpris på økokjøtt

• Lammekjøtt kr 3,- pr kg 

• Sauekjøtt kr 2,- pr kg 



Marked

“Vi har sannsynligvis 
bare sett starten på de 
forbrukerendringer som 
vil komme innen helse, 

sunn mat, miljø og 
livsstil.” 

Sitat Svein Fanebust, 
adm. Dir Coop Norge 

under høstmøtet i DLF 19.10.06



Marked

“Her i landet har vi naturgjevne fortrinn for 
produksjon av lammekjøtt, og ein økologisk 
produksjon vil styrke lammekjøttet sin profil 

ytterlige” 

Knut E. Øygard, om produksjon og etterspørsel av økologisk 
kjøtt, på Gilde/Nortura sine medlemssider



Marked
•Økning i etterspørsel etter økologisk mat

•Økning i forbruk av lammekjøtt

•Skal vi heller importere dette enn å lage sjøl?

•Økologisk kjøtt som spesialprodukt – lettere    

enn å konkurrere på bulk-marked? 



Vi driver jo nesten økologisk,  
- eller? 

• Lamma som slippes tidlig i utmark, og slaktes   
rett fra utmarksbeite er vel økologiske? 

• Lite kunstgjødsel 
• Liten/ingen sprøyting 
• Lite kraftfôr



Men… 

• Dette gir verken Debio-godkjenning,       
merpris på kjøtt eller utslag på tilskudd. 

• De som driver nesten økologisk bør være de 
første til å vurdere omlegging! 



Vurderer du å legge om? 

• Interesse/motivasjon viktig. Håp om stor  
lommebok hjelper ikke…

• Vurdering av muligheter og utfordringer 
gjennom GFR sau - del av et nasjonalt 
prosjekt

GFR = Gratis Førsteråd



ØkoSau
Veiledningsaksjon for økologisk sauehold 

i regi av Landbrukets Forsøksringer
Finansiert av Statens Landbruksforvaltning

- 750 GFR-sau
- Lokale informasjons møter (her er du ☺

 
)



Styringsgruppa for ØkoSau

Landbrukets 
Forsøksringer

Norges 
Bondelag 

Norsk Bonde- og 
småbrukarlag

Norsk Sau og 
Geit

Gilde/Nortura



Gratis Førsteråd-sau
• Gratis og uforpliktende 

gardsbesøk

• Muligheter for økologisk 
sauehold blir vurdert

• Individuell gjennomgang

Agronomi
Økonomi (DB-kalkyler)
Annet, etter behov



Etter GFR besøket
Rapport frå rådgiver 

Økonomi (dekningsbidragskalkyler)
Agronomi (arealtilgang, tilstand, osv)
Utfordringer mht bygninger,

Ønsker dere videre oppfølging?
Landbruk Nord/Forsøksringen tilbyr: 
-Rådgivingsavtale
-(Dyrkingsgrupper)
-Medlemskap



Dekningsbidrags - kalkyler

• Tar utgangspunkt i dagens drift

• Flere alternativ med ulike forutsetninger

• Kan se på forbedringspotensialet i 
forhold til dagens drift



Økonomi – eksempel
Forutsetninger – alt. 1

• Lammetall: 1,8

• Lammevekt:18,6 kg

• Merpris: kr 3.- pr kg lam

• Påsett ca 30 %

• Tap på beite: 6,7 % (lam), 

4,5% (sau)

• Åringene blir para



Alt.1 konv Alt. 2 øko Alt.3 øko

i dag red av.b. red av.b.

Antall dekar 230 230 230
Avling, FEm/daa 170 130 140
Antall vinterfôra sauer 112 92 99
Kraftfôrprosent 25 20 20
Kg lammekjøtt 3 558 2 649 2 812
Inntekter
Kjøtt 129 624 98 386 104 973
Merpris økokjøtt 0 7 947 8 436
Ull 30 281 23 481 25 193
Tilskudd kjøtt 95 502 75 609 81 874
Produksjonstilskudd dyr 47 591 40 560 43 056
AK-tilskudd + beitetilskudd 112 570 108 118 110 386
Tilskudd økodyr 0 16 900 17 940
Tilskudd økoareal 0 12 650 12 650
Sum inntekter 415 568 383 651 404 508
Variable kostnader
Kraftôr 22 765 18 704 20 085
Såfrø 4 724 4 588 4 624
Kunstgjødsel 12 148 0 0
Kalk + ensilering 26 996 25 805 25 893
Andre variable kostnader 13 440 11 040 11 880
Sum variable kostnader 80 074 60 136 62 482
Bunnfradrag 5 000 5 000 5 000
DB buskap 330 495 318 515 337 026
DB pr daa 1 437 1 385 1 465
Differanse til alt.1 -11 980 6 531
Refusjon avløserutgifter 29 766 23 595 25 047
Avgift til Debio 0 2 700 2 700



Regelverk
• Forvaltning av forskrift: Mattilsynet

• Delegert kontrollansvar, og sertifisering:  
Debio (eier også Ø-merket)

• Tilskudd: sammen med produksjonstilskudd



Karenstid = omleggingstid
•Karenstida kan tidligst 

starte dagen etter at 
det er brukt ulovlige 
innsatsmidler

• Inspeksjon skal 
gjennomføres i 
karenstida

•Eng og beite: 2 år

•Kjøtt (småfe) og ull: 6 
mnd

Regelverk



Hvor raskt? 
• Best å bruke flere år på omlegging av jorda

• Men: 

Tilskuddsordning tilsier at rask omlegging      

lønner seg

• Gitt disp. for å kunne legge om hele drifta på 2  

år

•Mange velger å legge om hele bruket samtidig



Regelverk

• Husdyrgjødsel fra eget bruk, evt. fra   
konvensjonell besetning 

• Grønngjødsling
• Økologisk godkjent organisk gjødsel, eks.  

pelletert hønsegjødsel
• Steinmel, råfosfat (etter søknad) mv
• Ikke tillatt:

slam, kompostert husholdningsavfall 
og gjødsel fra pelsdyroppdrett og burhøns 

Gjødsling



Regelverk

• Maks 17 kg totalnitrogen pr daa i gjennom-
snitt

• Tilsvarer ca. 2 tonn saugj. blandet eller 2,8 
tonn sautalle (Debio-tabell) 

• Av det kan maks halvparten være konven-
sjonell gjødsel. Gjelder pr daa, ikke snitt

• Egen husdyrgjødsel regnes som økologisk 
dersom husdyrhold skal legges om innen 
rimelig tid

Gjødsling



Regelverk

• Økologisk frø skal brukes 
der det er mulig

• Ellers ubeiset frø 
ETTER SØKNAD
www.okofro.no

• I praksis: bruk de vanlige   
frøblandingene etter søknad 

Grovfôr

http://www.okofro.no/


Regelverk

• 1,5 kvm pr sau, 0,35 kvm pr lam i lamminga
• Drenerende gulv er godkjent
• Dagslys
• Lufting er tilrådd
• Dobbel tilbakeholdesfrist ved medisinering
• Værer kan importeres, fôring/oppstalling  

økologisk
• Parallellproduksjon ikke tillatt

Husdyr



Regelverk

• 100 % økologisk fôr, karensfôr: maks 60 % 
hvis eget

• Minst 50 % egenprodusert
• Minst 60 % grovfôr 
• Kriser: mer konv. fôr kan tillates
• Oppal av kopplam:

• konvensjonelt

Husdyr



Regelverk

• For lite fôr
• For lite plass til dyra 
• Parallellproduksjon
• Karens ikke fulgt for enkeltdyr
• For liten tilgang til dagslys, (lite problem i 

Nord-Norge)

Vanlige årsaker for underkjenning: 



Utfordringer i økologisk 
sauehold

•På gården: 
•Klima
•Arealgrunnlag
•Næringstilgang/håndtering av husdyrgjødsel
•Merarbeid
•Bygninger 

•Marked: 
•Prisforskjell mellom øko og konv. – nødvendig 

med markedsstrategi
• Logistikk/videreforedling
•Direkte salg/videreforedling 



Utfordringer i økologisk 
sauehold

Klima
• Kort vekstsesong
• Forsommertørke
• Færre kulturer, mindre vekstskifte
• Saktere omdanning i jorda 
• Tøft vinterklima for belgvekstene
• Vanskeligere å velge tidspunkt for kjøring 

på jorda
• Men: store variasjoner i lokalklima



Utfordringer i økologisk 
sauehold

Areal
•Nok areal, nært nok (avlingsnedgang, gjødsling) 

•Gode arealer (myr er utfordring)

•Inn med belgvekster, kløver kløver kløver

•Gode beiter, vår og høst

•Drenering, god kalktilstand, god jordkultur

=>Jord i god hevd nytter næring fra gjødsel og N fra   
luft mer effektivt – her ligger økologien



Direktesåing av kløver



Utfordringer i økologisk 
sauehold

Næringstilgang/husdyrgjødsel
•Nok husdyrgjødsel en utfordring for mange
•Tørrgjødsel på eng (snyltere, grovfôrkvalitet) 
• Talle: behov for kompostering? Spredeutstyr
•Blautgjødsel (innefôring på rist/strekkmetall): lett 

å spre, greiere på eng
•Mye utegange – gjødsel går tapt
•Muligheter til å bruke husdyrgjødsel fra nabo? 
•Spredning: utstyr og tid? 
•Gjødsling av vårbeiter



Spredning av talle



Utfordringer i økologisk 
sauehold

Merarbeid 
•God agronomi

•Drenering, kalking
•(Vekstskifte)
•Ugras

• Ny kunnskap
• Debio godkjenning



Utfordringer i økologisk 
sauehold

Bygninger 
•Behov for fornying? 
•Plass 
•Tilgang på dagslys
•Rasjonelle løsninger
•Rimelige bygninger



Enkle hjelpemidler



Enkel bygning



Mer om økologisk landbruk

Internett
•www.debio.no
•www.lfr.no
•www.agropub.no
•www.oikos.no
•www.bioforsk.no

Tidsskrifter
•Økologisk landbruk
•Ren mat

Bøker
•Økologisk jordkultur
•Økologisk husdyrhold
•Omlegging til økologisk 

landbruk
•Økologisk handbok: 

Fôrvekster ; Jord og 
næring

http://www.debio.no/
http://www.lfr.no/
http://www.agropub.no/
http://www.oikos.no/
http://www.bioforsk.no/


Oppsummering

• 15% økologisk produksjon og matforbruk innen 2015
som følges opp av økonomiske virkemidler/tiltak

• Mulighet for gratis og uforpliktende vurdering for 
omlegging til økologisk landbruk på ditt bruk (GFR-sau)

• Økologisk sauehold gir nye muligheter og byr på nye og   
spennende (?) utfordringer

• Økologisk sauehold kan gi bedre økonomi enn 
konvensjonell drift, spesielt ved nok areal/avling og nok  
fjøsplass



Takk for oppmerksomheten
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