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Sauekontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen for sau. Oppslutningen
var per desember 2003 4 600 medlemmer med til sammen ca 307 000 søyer.
Andelen produsenter som er med i Sauekontrollen, ligger på 24,9% og er svakt
økende, selv om antall sauebruk på landsbasis er synkende. Antallet søyer i
kontrollen øker.

Sauekontrollen
Det historiske utgangspunktet for sauekontrollen var å sikre en effektiv
samvirkeavl for sau. Sauekontrollen bearbeider data fra den enkelte buskap som
grunnlag for styring, planlegging og kvalitetssikring av driften på gården.
Gjennom oversikt over dyrenes identitet og informasjon om enkeltdyr og buskap,
legges grunnlaget for et landsomfattende avlsarbeid på sau og avkomsgransking i
værringene. Det blir beregnet avlsindekser for de fleste rasene. Disse brukes til
hjelp i utvelgelsen av avlsdyr.

Antall lam per søye
Antall fødte lam er et viktig grunnlag for økonomien i saueholdet.
Figur 1 viser hvordan besetningene i Sauekontrollen varierer i middel antall fødte
lam i 2004. 2,6% av besetningene har under 1,5 fødte lam, mens 2,5% av
besetningene har over 2,5 fødte lam.

Figur 1: Fordeling av middel antall fødte lam per besetning
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Gjennomsnitt i kontrollen er på 2,01 fødte lam (Fagsenteret for kjøtt, 2003), og  ca
1/3 av besetningene har middel på mellom 1,9 og 2,1 fødte lam. Mange
produsenter har mulighet for å bedre økonomien betydelig ved å øke lammetallet.

Lam om høsten per søye
Antall lam per søye om høsten varierer som vist i figur 2. Knappe 10% har et
besetningsmiddel på over to lam, mens 11,8% har under 1,4 lam om høsten.
Her er det ikke tatt hensyn til besetningsstørrelse, og det er ikke skilt på rase.
Middel i sauekontrollen i 2003 var 1,65 lam per søye om høsten (Fagsenteret for
kjøtt, 2003).

Figur 2: Fordeling av middel antall lam om høsten

Lam, kr. pr. søye
Et mål på lønnsomheten i produksjonen er hvor mye man får igjen per søye i form
av slakteverdi på lammene (Antall lam om høsten*middel slakteverdi i
besetningen)(figur 3). Knappe  9%, dvs nesten 400 av sauekontrollens
medlemmer, har en middel slakteverdi per søye på under 700 kr, mens 6,1% av
medlemmene har slakteverdi på over 1 300 kr per søye.
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Figur 3: Fordeling av lam, kr pr søye

Diskusjon
Det er mange faktorer som spiller inn på antall fødte lam. De ulike rasene har
store variasjoner i lammetall. Andre forhold som har betydning, er dyrenes hold,
fôring rundt paring og alder på søyene. Besetninger med lavt lammetall vil
vanligvis ha lavere inntekt enn de med et høyere lammetall. På den andre siden
kan ei søye med mange lam være mer utsatt for mastitt (Sauekontrollens
årsmelding, 2003), ha dårligere bein og flere kompliserte fødsler. Ei søye med
færre fødte lam har mer melk per lam, slik at behovet for tilleggsfôr blir mindre.
Lam om høsten er beregnet ut fra levendefødte lam minus det som evt er tapt.
Tapet på sommerbeite varierer svært mye fra flokk til flokk og mellom områder i
henhold til Organisert Beitebruk (Norsk institutt for jord og skogkartlegging).
Faktorer som spiller inn, er blant annet rovdyrangrep, ulykker og hvor robuste
lammene er ved beiteslipp. Sjukdommer som bl.a. alveld og parasittangrep hos
lam, og sjukdom hos søyene spiller også en viktig rolle. Enkelte av disse
faktorene er vanskelige å påvirke, siden de kommer med ujevne mellomrom og i
varierende omfang. Tilsyn på beite kan redusere deler av tapene, men ofte er det
tilfeldigheter som avgjør om man finner sjuke/skadde dyr i tide. Tapene som skjer
inne og på vårbeite, bør i større grad kunne forebygges.
Fôrkostnader for ei søye i innefôringsperioden (200 dager) er beregnet til 479 kr
(Norsk Kjøttsamvirke, 2003). En besetning med slakteverdi per søye på 700 kr,
sitter igjen med et økonomisk overskudd på 221 kr. I realiteten er dette
overskuddet enda mindre, siden ”Lam – kr pr søye” ikke tar hensyn til påsett, men
regner at alle lam slaktes.  Det blir derfor viktig å finne krysningspunktet for hvor
høy slakteverdien kan være før det går utover søya. Kort levetid og høy
utrangeringsrate vil føre til færre slakta lam og en lavere inntekt på gården.

8,6

23,6

39,4

22,3

6,1

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

%
besetninger

Under
700

 700 - 900 900- 1100 1100-
1300

Over
1300

Lam - kr. pr. søye



Ca 25% av saueprodusentene er med i sauekontrollen. Vi kan derfor anta at det på
landsbasis er knappe 1 600 besetninger med en slakteverdi på under 700 kr per
søye. Mange av disse bør ha store muligheter til å bedre økonomien i saueholdet.
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