
Litt skeptiske og helt nyklipte
tripper store og små villsauer om
bord i båten til Skjærgårdstjenes-
ten som skal frakte dem til en øy-
sommer i Oslofjorden. I hele
sommer skal de spise seg feite på
Store Færder utenfor Tjøme. Ka-

meratene reiste til Vestre Bustein
dagen før, og nå ses de ikke før de
skal slaktes i oktober.

– På Store Færder har det ikke
vært husdyr på over hundre år.
Dette blir utrolig spennende, sier
Erik Asmyhr.  

Sammen med lærerkollega
Terje Bjerga begynte han med
villsau i fjor høst. Foreløpig har

de to kameratene i «Færder Får»
70 dyr, men satser på å utvide be-
standen. De hardføre sauene
klarer seg ute hele året, og er
mestere i å ta seg fram i ulendt
terreng.

– Dette er virkelig kultur! Vill-
sauen er en eldgammel rase med
aner helt tilbake til vikingtiden.
De er mest vanlig på Vestlandet,
men øyene utenfor Tjøme er helt
perfekte for villsaubeite, sier As-
myhr.    

Sau i garnet 
– Vi er veldig spente på hvordan
dette kommer til å gå. Store Fær-
der er et eldorado for ornitolo-
ger, så vi er redde sauene skal set-
te seg fast i fuglenettene deres.
Kanskje ringer de allerede i kveld
og sier at de har fått en villsau i
garnet, sier Terje Bjerga.

De to saueeierne regner med å
ta seg noen turer ut til øyene for
å se til dyra sine, men i utgangs-
punktet klarer villsauene seg
godt på egenhånd. 

Sommerfrisyren er allerede
sikret – det kan fort bli varmt
med 15-20 centimeter lang ull på
kroppen. Til høsten skal sauene
slaktes, og etterspørselen etter
kjøttet er allerede i ferd med å ta
av.

– Folk som har sett sauene, vil

allerede kjøpe kjøtt av oss. Kjøt-
tet kan ikke sammenlignes med
vanlig fårekjøtt. Siden sauene går
ute hele året og spiser både gress
og kratt, får kjøttet en helt sære-
gen viltsmak, forteller Bjerga.

Eksperter på kratt 
Tjøme kommune er glad for at
villsauene rydder opp i vegeta-
sjonen i skjærgården. Hos Fyl-
kesmannen i Vestfold ligger en
søknad om bruk av 800 mål av
Moutmarka på Tjøme som beite-
område. Gamle flybilder viser et
nedbeitet friluftsområde, men
nå er området gjengrodd av kratt
og nærmest uframkommelig for
folk.

– Vi har søkt Fylkesmannen om
en halv million kroner til opp-
rydding og gjerding. Sånn vi ser
det, gagner dette begge parter; vi
får beite til sauene og Fylkes-
mannen får hjelp til å gjøre
Moutmarka tilgjengelig for folk
igjen, sier Terje Bjerga.

Både små og store firbeinte
kom seg trygt i land på Store Fer-

der. Selv om overfarten fra Hvas-
ser var både skummel og kald,
var det ingenting i veien med
apetitten da villsauene endelig
hadde fast land under beina
igjen.
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Forsiktig bevegelse i barnehagesaken

Sonja Sjølie (H) og Trond Giske
(Ap), som uttaler seg på vegne
av henholdsvis regjeringspar-

tiene og de fire partiene bak
barnehageforliket, opplyser at
«en del» spørsmål er avklart.

Ingen av dem vil imidlertid
si hva denne avklaringen kon-
kret består i. Men uttalelsene
viser at de vanskeligste spørs-
målene, full barnehagedek-
ning kombinert med innfø-
ring av makspris og skattefri-
het for plass i bedriftsbygde
barnehager, ikke er løst.

– Jeg er like optimistisk eller
pessimistisk som på onsdag.
Vi har fått noen svar, men ikke

alle. Det er fortsatt store poli-
tiske og prinsipielle forskjel-
ler, men noe er avklart, sier
Giske.

De tre regjeringspartiene og
de fire i barnehagealliansen
(Ap, SV, Frp og Sp) møtes igjen
mandag.

Sjølie mener at regjerings-
partiene har lagt fram et «godt
og offensivt» tilbud som hun
håper kan danne grunnlag for
enighet. 

Hun sier forhandlingene
blir ført i en god tone og med

et åpent sinn. Giske mener
også det er grunnlag for at par-
tene kan enes.

– Alle har et sterkt ønske om
å finne en løsning som kom-
mer småbarnsforeldrene til
gode. 

Men det er en yttergrense
for hvor langt vi kan gå, og det
samme gjelder for regjerings-
partiene, sier han.

Nå skal partene tygge på de
gjenstående spørsmålene
gjennom helgen, slik at man-
dagens møte forhåpentlig kan

bringe saken nok et skritt vi-
dere i retning av et bredt forlik.

Forhandlingene er svært
kompliserte, ettersom de in-
volverer alle partiene på Stor-
tinget, bortsett fra Kystpartiet.
De fire alliansepartnere er
dessuten bundet av en skrift-
lig avtale, der ingen punkter
kan endres eller oppgis uten at
alle er enige om dette. NTB

Politikk ● Partene i
barnehagesaken er
kommet hverandre
noe nærmere, men det
gjenstår fortsatt mye.
Spørsmålet om maksi-
malpris er ikke løst.

GRØNNE ENGER: Her skal de trimme vegetasjonen fram til oktober. 

LANDGANG: 70 villsauer skal tilbringe sommeren på Store Færder og Vestre
Bustein i Oslofjorden. ALLE FOTO: JON-ARE BERG-JACOBSEN

UVANT UNDERLAG: Det var uvant fotfeste for sauene på vei over vannet. 

KJÆRT DYR: Erik Asmyhr koser med
lammet Sirkus.

Krattbekjempere 
på sommerferie
På to øyer ytterst i Oslofjorden er 70 villsauer på
sommerferie. Etterpå skal de kanskje rydde 800 mål
utmark for kratt.
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