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Nortura Oppdal 2020 

 

Tilførsler til Nortura 

 2019 2020 
 Antall Snittvekt Antall Snittvekt 

Storfe 1065  1082  
Okser 473 297,7 511 296,2 
Småfe 7208  7136  
Lam 6249 19,9 6153 20,2 

 

Tilførslene av storfe fra Oppdal kommune er omtrent stabil i 2020 sammenligna med 2019. 
Vektene på ung okse er omtrent stabil og enda på 296,2 kg som er 1,5 kg lavere enn det var 
i 2019.  
 

Når det gjelder tilførslene av lam er det omtrent stabilt i forhold til 2019, og vektene er om-
trent på samme nivå med 2019 kg som er opp 0,3 kg. Mange har nok tilpasset seg til å le-
vere lam tidligere enn vanlig på grunn av prisløypa. Vi har hatt en situasjon i hele høst der 
det har vært nok lam i markedet omtrent fra dag en av sesongen. Det er positivt for salget 
at det har vært markedsdekning hele høsten så all honnør til brukere som leverer tidlig selv 
om alle ikke har den samme muligheten. Markedet for småfe har endra seg og det ble ikke 
fryst sau som ble lagt inn på reguleringslager i 2020. Lageret av lam ble også vesentlig 
mindre, og i skrivende stund er det tilnærmet tomt på reguleringslager, men det er ikke det 
samme som at det ikke finnes lam, for mange har egne lager utenom reguleringslageret. 
Helt klart det er en vesentlig lysere situasjon for sau og lam nå, selv om 2020 er et litt spesi-
elt år salgsmessig, da vi har vesentlig mindre reisevirksomhet og grensehandelen er borte 
selv om sau og lam ikke er av de største produktene når det gjelder grensehandel. 
 

 
Tabellen viser klasseutviklingen på lam fra 1996 til 2020 for hele landet og den viser at klas-
seutviklingen har stått omtrent stille etter 2008 med litt variasjoner mellom år.   
Snittet ligger nå på omtrent R i klasse. 
 

Bjørn Wæhre, Rådgiver småfe 
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