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«Begeret er snart så fullt at vi snart ikke lenger kan støtte  
en regjering med Arbeiderpartiet i.» Kronikk side 18
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I en ny rapport fra AgriAnalyse kommer 
det fram at også sauenæringen gir store 
ringvirkninger. Fra før vet vi at jordbruket 
skaper etterspørsel og arbeidsplasser også i 
andre næringer. 

Rapporten «Småfenæringen – største 
sektoren i norsk jordbruk» ble lagt fram på 
årsmøte i Norsk Sau og Geit denne uken, og 
bør være en oppmuntring for sauenærin-
gen som har vært hardt prøvet de siste par 
årene.

Ifølge AgriAnalyse gir småfenæringen 
18,2 milliarder kroner i ringvirkninger. 
Sauer og geiter sysselsetter 10.400 årsverk, 
der 8700 er på sauebrukene. Inkludert kjøp 
av varer og tjenester er total sysselsetting 
17.000 årsverk. 420 av landets 429 kom-
muner har sauebruk. 14.718 bønder hadde 
sauer og 1268 bønder hadde geiter per juli 
2016, som tilsier at 39 prosent av alle bønder 
hadde sau og/eller geit.

Det sier mye om hvor viktig småfe er som 
distriktsnæring. Når 85 prosent av sauene 
er på utmarksbeite, viser det også hvor vik-
tig og nødvendig det er å opprettholde en 
desentralisert struktur som også har rom 
for små og mellomstore gårdsbruk. Skal 
norske utmarksressurser utnyttes til fulle, 
trenger vi dyr som er ute på beite.

Overskudd av kjøtt fra lam og sau i fjor 
og året før har skapt store utfordringer 

Oppsummert

Ny rapport

1 En fersk rapport fra Agri Analyse 
har undersøkt hvilke ring
virkninger småfenæringen gir  

i Norge.

Nesten 2 milliarder

2 Alene selger gårdsbruk med 
sauer og geiter produkter for 
1,9 milliarder kroner.

Store ringvirkninger

3 Total ringvirkning for småfe
næringen er 18,2 milliarder.

Småfenæringen sysselsetter totalt 17.000 
årsverk. Det gjør næringen til en svært viktig 
næring i distriktene.

for sauebøndene, med til dels store re-
duksjoner i prisene og dermed også tapte 
inntekter. Leverandørenes innovasjon 
på nye produkter av lam, som Norturas 
«Hverdagslam»-serie, er helt nødvendig 
for at forbruket av lammekjøtt skal øke. 
Dagligvarebutikkene bør også kjenne sin 
besøkelsestid, og faktisk tilby varene til 
kundene. Skal varer kunne havne i handle-
kurven, må de først finnes i hyllene.

Det er likevel nødvendig å påpeke at 
sauekjøttproduksjonen, ifølge rapporten, 
bare økte med 1,6 prosent fra 2015 til 2016. 
Vi spiser også mindre kjøtt fra sau og lam i 
dag enn vi gjorde for 30 år siden. Å få bedre 
sammenheng mellom produksjon og etter-
spørsel betyr like mye som å øke tilgangen 
til og forbruket av lammekjøtt.

Samtidig avdekker rapporten at det må 
jobbes mer med innovasjoner, produktut-
vikling og utvikling av nye markedsmu-
ligheter for norsk lammekjøtt og kjekjøtt. 
Ideene og kreativiteten finnes, men «lite 
skjer i praksis». Hva og hvordan må det 
derfor jobbes mer med. Hvordan sauer 
og geiter bidrar og kan bidra positivt i et 
klimaregnskap trenger vi også mye mer 
kunnskap om. 

Rapporten viser at jordbruksnæringer 
er langt fra rene utgiftsposter over stats-
budsjettet. De bidrar også kraftig til norsk 
økonomi.

Sagt av andre
Listhaug 1
«Vi freder ikke Listhaug, men 
det er statsministeren som 
bestemmer hvem som sitter i 
regjeringen.»
Sp-leder Trygve Slagsvold 
Vedum til NTB.

Listhaug 2
«Spørsmålet om hvordan re-
gjeringen håndterer mistil-
litsforslag, besvarer jeg bare i 
Stortinget.»
Statsminister Erna  
Solberg til NTB.

Listhaug 3
«Dette er en svært krevende 
og alvorlig sak som vi må drøf-
te grundig før vi tar en beslut-
ning.»
KrF-leder Knut Arild  
Hareide til NTB.

Listhaug 4
«Det er lov å gjøre feil, også i 
politikken. Knapt noen har 
lagt seg mer paddeflat enn det 
Sylvi gjorde i dag. Og da synes 
jeg det er på tide å gå videre,»
Frp-leder og finans-
minister Siv Jensen, VG.
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