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Norsk  Sau og Geit

 Medlemsorganisasjonen for 

sau- og geitbønder i Norge

 Rasehundklubb for border collie og working kelpie

 Stiftet i 1947

 18 fylkeslag

 357 lokallag

 Ca. 11 000 medlemmer

 16 ansatte          www.nsg.no

http://www.nsg.no/


Virksomheten i NSG

 Ivareta småfeholdernes interesser

 Medlemskontakt - organisasjonsarbeid

 Tidsskriftet Sau og Geit

 Sauavl

 Geitavl

 Rådgiving utmark og beitebruk

 Rådgiving gjeterhund



Kadaverhund miljøet – dialog med NSG

 NSG vært i dialog med 
kadaverhundmiljøet før 
stiftelsen av NKH.

 Imøtekommende gjeng 
som vil vise frem hva de 
arbeider med. 

 Tatt med på drøftinger i 
oppstartsfasen av NKH 
sammen med blant annet 
FM i Oppland.

 Håper på fortsatt god 
dialog med NKH fremover. 



Gå tilsyn eller lete kadaver
 Fører tilsyn med beitedyra for 

å avdekke skade, sykdom, 
uroligheter i beiteområdet.

 I mange områder er man 
dessverre nødt til å ha fokus 
på kadaversøk

 Mange har med seg 
gjeterhund eller andre hunder 
på ordinært tilsyn.

 Lese hunden

 Bruk av GPS, kan være 
utfordrende for en del

 Mange støtter seg på den 
yngre generasjon ved 
innlæring

 Virkemiddel for å oppdage 
skade under ordinært tilsyn.



Kombihunden

 Mange velger å kombinere 
ulike bruksområder for en 
og samme hund. 

 Mye handler om innlæring 
for å sikre at hunden skal 
skille på arbeidsoppgaver

 Klær på fører

 Utstyr til hund

 Kommandoer/rutiner

Bondens hund

 Gjeterhunden

 Gjeterhund/løst søkende 
kadaverhund

 Jakthunden

 jakt/kadaversøk i line

 Familiehunden, brukshund

 Div bruksformål eller bare 
kosehund /kadaverhund

 Vi anskaffer hund etter våre 
behov/interesser og 
kombinerer bruksområdene



Kadaverhund ekvipasjer

684 ekvipasjer som har 
gjennomført kurs

 Kursing av mange 
ekvipasjer viktig for 
bonden i det daglige for å 
oppdage skade tidlig.

 Bonden selv eller andre fra 
lokalt hundemiljø kan 
oppdage skade situasjon.

 Enhver hundeeier kan lære 
seg å lese sin egen hund i 
ulike situasjoner

 Treningsmiljø?

164 godkjente ekvipasjer

 Hva kan vi forvente av disse 
ekvipasjene?

 Tilkalles ved akutte 
situasjoner

 Lønnes med FKT-midler

 Høyere kvalitet på 
søksarbeidet

 Treningsmiljø?

 Skal det være enda et nivå 
over disse?

 Tilgang til og tilgjengelighet 
av de gode ekvipasjene 
vedakutte skadesituasjoner?



NSG om bruk av kadaverhund
NSG er positive til bruk av 
kadaverhund som et 
hjelpemiddel for 
sauebonden

 Finner fler kadaver

 Finne flere ferske kadaver

 Mulig å dokumentere 
skadevolder, så 
skadefelling kan 
iverksettes 

 Kan få bedre uttelling i 
erstatningssammenheng?

 «Familiehunden» et 
hjelpemiddel i drifta

 Nytt bruksområde for 
gjeterhunder/jakthunder

Men…

 Fra oppstarten påpekt 
ovenfor NKH at NSG ikke ser 
for seg at det skal bli et krav 
at alle sauebønder skal ha 
tilgang på kadaverhund.

 Slik sett er vi skeptiske til 
forslaget fremmet av NKH i 
går. Dette forslaget ligger i så 
tilfellet langt frem i tid. 

 Også skeptiske til mer frislipp 
rundt hundeloven og disp. fra 
båndtvangen. Mange 
hundeeiere forstår ikke sitt 
ansvar overfor vilt og 
beitedyr i en 

sårbar tid på året.



Takk for oppmerksomheten!

Mobil: 990 14 262
E-post: kaw@nsg.no 


