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Velkommen til landbrukshelg i Tromsø 9.-10. mars! 
 

Landbrukshelga er et samarbeid mellom Troms Bonde- og Småbrukarlag, Finnmark Bonde- og 

Småbrukarlag, Troms Bondelag, Troms Sau og Geit, Troms landbruksfaglige senter og 

fylkesmannen i Troms. 

Programmet har hovedfokus på jorda vi er så avhengige av, men vi har også gjort plass til andre 

temaer og flere årsmøter. Vi håper hele helga vil være til inspirasjon både faglig, politisk og sosialt! 

 

"Ny bonde" 

Som en del av satsinga på rekruttering til landbruket, får nye bønder i Troms et eget tilbud denne 

helga. 

Troms landbruksfaglige senter ønsker å bygge et faglig og sosialt nettverk for nye bønder rundt om 

i fylket, og første samling blir lørdag 10. mars. Dette blir en inspirasjonssamling, hvor deltakerne 

også vil være med på å legge føringene for det videre arbeidet med nettverket. 

Om du har drevet i mindre enn 5 år, eller om du skal starte bondekarrieren din i løpet av 2018-19, 

kvalifiserer du til nesten gratis deltakelse på hele landbrukshelga. Forutsetninga er at du velger å 

delta på nettverkssamlinga lørdag formiddag. Se flere detaljer på påmeldingssida. 

Har du spørsmål om "Ny bonde", kan du kontakte hanne.storteig@tromsfylke.no 

Har du spørsmål om påmelding og betaling, kan du kontakte troms@smabrukarlaget.no 

Program fredag 9. mars 
11.00 Lunsj 

12.00 Velkommen 

Fylkeskommunens satsing på jordvern v/ Fylkesrådet 

Driveplikt og leiejord: Lovverk, ansvarsforhold og leiekotrakter 

v/ Marianne V. Uleberg, fylkesmannen i Troms og Rolf Ingar Eggum, Kvæfjord kommune 

Pause 

Flytting av matjord v/ Torgeir Tajet, NLR Viken 

Retten til matjorda: Ekspropriasjon og opsjoner v/ Rekve, Pleym & Co 

Pause 

Ny dyrehelseforskrift, smittevern i byggeprosesser v/ Mattilsynet 

Andelslandbruk: Inntektsmulighet og jordvernstrategi v/ Alexandra Devik, Oikos - Økologisk Norge 

18.00 Møteslutt 

18.00 Årsmøte i Finnmark Bonde- og Småbrukarlag 

20.00 Middag 

Program lørdag 10. mars 
Frokost 

09.00 Parallelle samlinger: 

Ny bonde 

Nettverkssamling for deg som er ny i landbruket 

Lokalmat 

Bondens marked v/ Bianca Wathne Gelink, Bondens marked Norge 

REKO-ringer v/ Rebekka Bond, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, prosjekt Matnyttig 

Gode hjelpere v/ Marit Gåre, Fylkesmannen i Troms og Åse Vøllestad, Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 

Forsikringsbehov ved direktesalg og ved andelslandbruk, v/ Per Gunnar Sønvisen, Gjensidige 

Årsmøte i Troms Sau og Geit 

Vanlige årsmøtesaker 

11.30 Lunsj 

12.30 Årsmøte i Troms Bonde- og Småbrukarlag 

Ny landbrukspolitikk v/ Merete Furuberg, leder i NBS - åpent for alle interesserte! 
Vanlige årsmøtesaker 

16.00 Møteslutt 

Vi tar forbehold om endringer i programmet - endringer kunngjøres på påmeldingssiden 

 

Sett inn logoer samarbeids 
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Kjære småfebønder. 

Året 2017 er tilbakelagt, et år som hadde mange av de foregående års utfordringer, men i 

tillegg noen nye. 

I vårt yrke blir vi aldri utlært, til det er variasjoner i været, beiteforhold, rovdyr etc., altfor 

stor til at vi kan lene oss tilbake og tro at vi har funnet løsningen en gang for alle. 

Styrets arbeid har vært preget av å knytte lokallagenes kontakt nærmere mot fylkeslaget. 

Det er arrangert fire såkalte nettverksmøter rundt i fylket med relativt bra oppmøte. 

Det er svært viktig at lokallagene kommer med innspill til fylkeslaget, kommunikasjon er 

nødvendig skal vi komme noen vei. 

Når det gjelder samarbeidet i styret vil jeg kort si: Vi har forbedringspotensiale! 

Men, jeg vil trekke frem to personer som har gjort en stor innsats gjennom året. Atle har 

påtatt seg oppgaver som ikke lå under hans arbeidsområde og utført de på en glimrende 

måte. Hanne gjør som alltid en flott jobb som sekretær, blant annet på å minne oss andre 

på ting som må gjøres til rett tid, sende e-poster etc. Godt jobba. 

Vi kommer ikke utenom markedssituasjonen for sau og lam som er en utfordring, spesielt 

voksen sau. 
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Lave priser gir et tap på ca. 30-40.000 kr pr. årsverk. 

Lyspunktet er 886 tonn mindre lam på reguleringslager i 2017 kontra 2016. Voksen sau er 

det 535 tonn mer enn i 2017. På landsbasis er det oppfordret til å redusere produksjonen 

noe, men i Troms bør vi prøve å holde på det vi har.  

På tross av at vi har Norges desidert beste utmarksbeiter, taper vi andeler av 

produksjonen. Reduksjonen bør komme der de har økt de siste årene. Og så må salget 

opp.  

Men det er avhengig av tilgjengelighet og tilstedeværelse i butikkene. Det er uforståelig 

at det nesten ikke finnes fårekjøtt i butikkhyllene. Optimist som jeg er, tror jeg at vi har 

en helt annen situasjon i 2019.  

Det bygger jeg først og fremst på bedre salg og at noen har sluttet av forskjellige årsaker 

(rovdyr problemer, alder etc.).  

På geitsia er produksjonen av melk stabil / svakt økende. Som prioritet geitfylke er det 

svært viktig at vi beholder produsentmiljøet og produksjonsmengden minst på dagens 

nivå, aller helst øke vår andel i samsvar med markedet. 

Arktisk kje har ikke bare fått stor oppmerksomhet lokalt, men også på nasjonalt nivå og vi 

krysser fingrene for at dette blir en suksess for utnyttelse av kjekjøttet som er et 

utmerket produkt. 

  Styret i NSG har vedtatt fire satsingsområder for småfebønder. 

1 Best mulig økonomi for småfebonden på kort og lang sikt. 

2 Økt medlemstilslutning. 

3 Sikre beiteretten og bruken av utmarka til beiting for småfe. 

4 Økt bruk av gjeterhund. 

 

Pkt.1 har en målsetting om at sauebonden skal klare å øke sin inntekt fra 56% i 2017 av 

gjennomsnitts årsverksinntekt i jordbruket til 100% i løpet av 2025. Et ambisiøst, men 

svært viktig mål. 



5 

 

Skal vi lykkes med dette i Troms, er det viktig at rekruteringen og produsentmiljøene 

minst er på dagens nivå og at pkt 3 blir ivaretatt på en skikkelig måte. Utmarka i Troms er 

vår største ressurs og fortrinn innenfor næringen. 

For geita ser bildet helt annerledes ut. I 2017 var tilsvarende tall 123% og målsettingen er 

å beholde denne posisjonen. 

I det herrens år 2017 kommer vi heller ikke utenom rovdyrtap. 

Det ble omsøkt i underkant av 3500 sau/lam tapt til fredet rovvilt, der gaupe og jerv var 

de største skadevolderne. Tar vi derimot med reindrifta var Kongeørn den desidert verste 

skadevolderen.  

Det ble erstattet i underkant 35% av omsøkt sau/lam, en erstatningsprosent som ikke er i 

samsvar med Krokandommen. 

På grunn av lite uttak av jerv og ingen gaupejakt kan beitesesongen 2018 bli krevende i 

mange områder. 

Tilbakemeldingene angående sporobservasjoner på gaupe tyder på at gaupebestanden i 

Troms er større enn forvaltningen synes å tro. 

I denne sammenhengen er tro en riktig betegnelse av hvordan bestanden måles. Det er 

ingen systematisk telling av individer eller familiegrupper, alt er basert på tilfeldige 

turgåere, bygdefolk etc. 

Kun når det er mistanke om familiegrupper rykker SNO ut for å sjekke. 

Slik er det, dessverre, ikke bare i Troms men også i andre fylker. 

Det er så vidt jeg vet, ingen planer om å endre dette. 

Samarbeid/kontakt med faglagene er god og det er viktig at vi står sammen for 

landbruket i vårt fylke. 

Det er utfordringer nok i næringen og da er samarbeidet mellom produsenter og 

organisasjoner en uvurderlig styrke. 

 

Til slutt ønsker jeg alle et godt årsmøte, inklusiv fagdag, ei god kjeeing og lamming, samt 

en god beitesesong. 
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Årsmøte Troms Sau og Geit 2017 

Clarion The Edge hotel Tromsø 10.3.2018 

 
PROGRAM kl 9.00 – 11.30 

 

Velkommen v/leder Terje Benjaminsen 

 

Sak 1  Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Sak 2  Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen  

sammen med møteleder, sekretær.  

 

Sak 3  Årsmelding for TSG 2017 

  

Sak 4  Regnskap for TSG 2016 og 2017, samt revisormelding 

 

Sak 5  Arbeidsplan for 2018 

 

Sak 6  Innkomne saker:  

  - Kvæfjord sau og geit 

  - Nordreisa sau og geit 

Sak 7  Budsjett for 2018 

 

Sak 8   Valg i henhold til vedtektene 

 

Sak 9  Velge møteleder for neste år 

  

 

Kaffepause kl 10.15 

 

Møte avsluttes kl. 11.30 og lunsj 

 

 

Velkommen!  

Hilsen fylkesstyret ved leder Terje Benjaminsen 
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                                                        Protokoll Årsmøte i Troms Sau og Geit 2016 

                                               På Scandic Grand hotell 18.februar 2017 

 

Åpning ved årsmøtets ordfører Peter Bruvoll. Opprop ved Hanne Storteig 

Leder Terje Benjaminsen ønsker velkommen og oppsummerer året som har gått. Noen saker som 
spesielt ble kommentert var: 

Geitdagan 2016 er et nasjonalt arrangement som var i Harstad og Vestbygda 18.-20.august. Troms sau 
og geit arrangerte i samarbeid med Nordland sau og geit, TINE og Troms landbruksfaglige senter. Det var 
over 100 deltakere fra hele landet. 

TSG er opptatt av å ta vare på geitmelksproduksjonen i Troms. NSG har gitt innspill til høring til 
Stortingsmelding nr 11 i denne saken. Direktevalgt geit representant i NSG er Atle Aronsen en av 3 stk. 

Småfenæringen i Troms er i endring og dagens organisering med mange lokallag er lite funksjonell. TSG 
har fått innvilget midler fra Fylkesmannen i Troms til å jobbe med bedre nettverksbygging for 
småfenæringen i Troms. Det er avhold et møte på Nortura i Målselv og et på Widding gård i Tromsdalen. 
På nyåret planlegges et møte i Kåfjord, i sørfylket og for Senja/Dyrøyområdet. Aktive lokallag og god 
dialog med fylkeslag og NSG sentral er viktig for at saker som småfenæringen i Troms er opptatt av blir 
løftet fram. 

TSG blir kontaktet i mange saker i løpet av året fra næringen, grunneiere, media og andre som er 
opptatt av småfenæringen. Rovdyrutfordringene i Troms er store og det krever at TSG bruker ressurser 
på et krevende arbeidsområde. 

TSG roser samarbeidet og arbeidet som blir gjord i gjeterhund miljøet og på avls siden i vårt fylke. 

NSG ved Erica Fjæran ønsket lykke til med Årsmøtet i TSG. Viktige saker som rovvilt, utmark, gjeterhund, 
kjekjøtt, forbrukerhensyn, jobbe godt med samarbeid mellom lokallag, fylkeslag og NSG. Positivt at 
faglagene og sau og geit kan samarbeide fordi vi har mange felles interesser både sentralt og lokalt. 
Mere samarbeid med forvaltningen, landbruksavdelingene på fylkes og kommunalt nivå. Rovdyrpolitikk 
er viktig, men vi må alt det positive med næringa. Forståelse og respekt fra samfunnet gir støtte til 
landbruksnæringen. 

 

Sak 3  Årsmelding for Troms Sau og Geit 2016 

Terje kommenterte punktene i meldingen. 

Det er avhold totalt 4 styremøter. Det er behandlet 15 saker. I tillegg har styrets leder og andre 

representert på ulike møter. Telefoner fra medlemmer, organisasjoner, presse mm er også en del av 

tillittsoppgavene som Troms sau og geit har tatt seg av. 

- Formelle styresaker etter Årsmøtet 2015 

- Juni styremøte ble lagt til Dyrøy med bedriftsbesøk på Dyøymat 

- Nettverksmøter småfenæringen med mål om hensiktsmessig organisering:     

Nortura, Målselv og Widding gård, Tromsdalen 

Nye møter planlegges i Kåfjord for nordfylket, Lenvik og sørfylket. 
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- Geitdagan 2016 ble arrangert i Harstad i august med utflukt til Vestbygda 

- Sak i media:» Storfjord raserer jordbruket i Skibotn» 

- 3 saker til styret: Bufeattest på jakthunder, veiledning til eiere med hund i marka, 

Mattilsynets grenser for livdyrsalg grense Målselva  

- Innspill til valgnemnda NSG 

- Felles planlegging av fagdag 2017 med Troms Bonde- og Småbrukarlag 

- Forberedelser til Årsmøtet 

 

Årets vinnere ble hedret under festmiddagen fredag: 

Veronica Fagerland og Ingar Johansen: beste bukk. 

Øystein Fossmo: beste vær. 

Ester Nordby: gjeterhund 

 

Avlsregion nord ved Roar Berglund. Årsmelding er delt ut til møtedeltakerne. 

Ny organisering etter at Frank Simensen trer ut av rollen sin. Ansvarlig for kåringsopplegg nå er Roar 
Berglund. Fylkeslaget  

Gjennomgang av Årsmelding Troms Gjeterhundlag ved Jørgen Bjørkli. Årsmelding delt ut i 
sakspapirene. 

Kommentarer og innspill:  

Årsmeldinga til TSG er ikke utfyllende. Savner blant annet saker fra geitenæringa. Ros til Troms 
gjeterhundlaget for sin aktivitet og Årsmelding. Avlsarbeidet i Troms har behov for ressurser.  

Vi er bekymret fordi vi blir satt på sidelinjen. (tilrettelagt for våre forhold, vårvekt) Savner tettere 
samarbeid med Finnmark og Nordland med fagtema.  Eirik Larsen, Lyngen sau og geit 

Geonomisk utvikling, spesialtang for uttak av genetiske prøver. Endringer i registreringer 
avlsregistreringer. Arvid Norskott 

Savner mere utfyllende Årsmelding fra TSG 

Fylkesårsmøtet bør være senere slik at lokale Årsmøter er gjennomført. Edith Samuelsen. 

Geitdagan 2016 var et krevende arrangement for TSG. 

Sauekontrollen kan brukes effektivt med fortløpende registreringer. 

Kåringssystemet i fylket kan organiseres greit. Fylkeslagene må få ressurser tilført for å bidra til aktivitet 
på avl rundt om i Troms.  

TSG vil ta opp en sak på Landsmøtet om ressurser til avlsregionen gjennom fylkeslaget. 

Fylkesårsmøtet vil bli lagt til slutten av februar slik at lokallagene rekker å avholde sine årsmøter. 
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Nye krav til registreringer er tiltak som det reageres på(Fødselsvekt, spenestørrelse mm) Lokallag 
oppfordres til å melde saken inn til TSG så kan det jobbes videre med den, i samarbeid med Avlregion 
Nord. 

Troms sau og geit Årsmelding enstemmig godkjent. 

 
 

  

  

 
 

 

  

  

  

 

 

Tillitsvalgte i Troms sau og geit 2017     Bankkonto: 4700 58 10112 

         Styret:  

Leder Terje Benjaminsen  9445 Tovik  91391707 terjebenjamin@outlook.com 

Nestleder Berit Jakobsen 9311 Brøstadbotn 99798604 berit@bustus.no     

Kasserer Leif Bjørnar Seppola Skibotn 98435654 lseppola@gmail.com   

Peter Lakselvnes Lakselvbukt   95220143 lakselvnes@gmail.com 

Atle Aronsen Brenna, 9046 Oteren   91646687Atle.aronsen@storfjord.net 

Hanne Storteig Senja vgs, 9372 Gibostad 90113767 hanne.storteig@tromsfylke.no 

mailto:terjebenjamin@outlook.com
mailto:lseppola@gmail.com
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Vara til styret 

Odd-Magne Olsen     9311 Brøstadbotn       46875626 odd-mao@hotmail.com 

Øystein Fossmo    9060 Lyngseidet  971 19 682 o-fossmo@frisurf.no 

Ivar Jørgensen 9040 Nordkjosbotn   48153435 ivjoerg@frisurf.no 

 

Årsmøteordfører 

Morten Fredriksen 9151 Storslett   97121739 morten@loppevoll.no 

Varaordfører 

Peter Bruvold 9060 Lyngseidet  95175566 peterbru@online.no  

 

Revisorer 

Alf Rognli  9060 Lyngseidet  41434924 alf_r@epost.no 

Audun Johnsen 9060 Lyngseidet  97659204 audun.johnsen@gmail.com 

 

Valg komité 

Edith Samuelsen Sandstrand    edithbesam@gmail.com 

Georg Hegstad Moen i Målselv  99267071 g.hegst4@online.no 

Frank Valø  9060 Lyngseidet 48056134 frankhalvar@gmail.com 

 

Medlemmer i representantskapet i NSG: Terje Benjaminsen 

 

Første vara til styret i NSG: Terje Benjaminsen 

 

Direktevalgt geiterepresentant til rådet i NSG: Atle Aronsen 

 

Personlig vararepresentant for avlsrådet sau NSG: Roar Berglund 

 

Fagråd geit representant NSG: Hilde Giæver Marvik 

 

Medlem i utmarksrådet NSG: Terje Benjaminsen 

 

Arktisk Kje SA representant: Atle Aronsen 

 

Regionalt Avlsutvalget for sau  

Leder Roar Berglund, Andersdalen  9027 Ramfjordbotn900 65 632 roar.nandor@gmail.com

   

Vara 

 Liss-Karin Sandvik (vara)  9475 Borkenes  99012829 Liss-karin@hotmail.com 

 

Troms gjeterhundlag  

Leder  Jørgen Bjørkli     97167599 joebjo2@online.no 

Nestleder Ketil-Magne Løvhaug   91360512 Ket-loev@online.no 

Aktivitetsleder Herleif Jensen   41336351 herleif89@gmail.com 

Kasserer Ester Nordby                   97158196 tunderberta@hotmail.com 

ekretær John Henrik Utsi  95280540 johnhutsi@gmail.com 

 

 

mailto:g.hegst4@online.no
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Oversikt ledere lokallag Troms sau og geit  2018 

 

    

LAG SAU OG GEIT         Leder               Adresse           Telefon        Epost  

     Arnøy                           Henrik Nygaard     9194 Lauksletta         95828393 Henrik.nygaard@nordtroms.net 

      Balsfjord og Storfjord Widar Skogan    9050 Storsteinnes 41683718    widskoga@online.no 

      Bardu                       Anders Strand    9360 Bardu             90191059        Anders.strand@ 

      Dyrøy                       Berit Jakobsen    9311 Brøstadbotn    99798604        berit@bustus.no 

Grytøy                       Stein Jakobsen     9420 Lundene         99256215        steja2@online.no 

Ibestad                      Thomas Tøllefsen  9454 Ånstad 97574858       gartner-ed@hotmail.com 

Kåfjord                      Torstein Jenssen      9146 Olderdalen     41406622      torsteinjenss@hotmail.com 

Kvalsund                       Inge Pettersen      9100 Kvaløysletta   97077466      ingep3@frisurf.no 

Karlsøy                        Johnny Eliassen      9132 Stakkvik  99446297      jo-eli@online.no 

Kvæfjord                     Svein Robert Guttormsen9475 Borkenes 47622103     skarps@broadpark.no 

Lyngen                     Alf Rognli      9060 Lyngseidet 41434924       alf_r@epost.no 

Målselv                     Georg Hegstad    9321 Moen             99267071      g.hegst4@online.no 

Nordreisa              Morten Fredriksen 9151 Storslett 97121739       morten@loppevoll.no 

Senja                     Freddy Wangen       9304 Vangsvik       98484441     freddywangen@hotmail.com 

Skånland                    Tone Marstein Benjaminsen9445 Tovik  94147249     tonetroll2@hotmail.com 

Sletta og Malanseidet Elisabeth Rognseth    9055 Meistervik   97615086  elisabethrognseth@hotmail.com 

Sørvik                     Liv Anne Pedersen    9419 Sørvik 90727714     liv-a-p@online.no 

Trondenes        Jacob Christensen      9402 Harstad        97174421            n-christ@online.no 

Ullsfjord                    Torgeir Olsen      9030 Sjursnes             95796345          torgo2@online.no 

Ytre Grytøy        Tor Heimtun       9423 Grøtavær            77060578          brev 

Ytre Malangen        Arnt Eilif Nilsen  9055 Meistervik 99701347      arnt-e-n@frisurf.no 

Øvre Salangen        Glenn Thomassen  9350 Sjøvegan 90982511  glennrthomassen@hotmail.com 
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Sak 3 Årsmelding for Troms sau og geit 2017 

Saker som styret har jobbet med. 

Styret har hatt 5 møter, noen pr tlf. og noen fysiske møter og behandlet 15 saker.  

I tillegg til at vi har drøftet en del referatsaker fra Troms sau og geit og NSG. 

 

I tillegg til konstituering og de formelle tingene som bank og  

Brønnøysundregistrering har det vært behandlet aktuelle saker fra geit og sauenæringen i Troms. 

Sekretærfunksjonen har vært en kjøpt tjeneste fra Troms landbruksfaglige senter og  

Hanne Storteig har vært sekretær. Fra Årsmøtet 2017 i Tromsø 10.mars 2018 skal denne jobben bli gjort av Bent  

Mikalsen på Nortura.  Overgangen blir gjort gradvis. 

 

Etter Årsmøtet 2016 fikk styret en klar tilbakemelding om å få godkjent 2016 regnskapet med alle bilag. Det har i 

tillegg vært jobbet aktivt med å få ryddige rutiner for regnskapsføring og det formelle med bank og 

Brønnøysundregister. Det er inngått en avtale med Norheim regnskap AS i Nordkjosbotn.  

Tap av sau til rovvilt 

I enkelte områder som Storfjord er det store tap til rovvilt, opptil 80 % på lam på enkelte 

besetninger. Det er en permanent bestand av jerv og gaupe som er godt kartlagt. Det er søkt om 

erstatning, men tidligere år er det underrapportering. De som ikke er tilfreds med svaret, må klage 

til Fylkesmannen og behandlet. Alle må rapportere tap for å få registrert det faktiske tapet. 
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Saken følges opp videre av Troms sau og geit 

Saueavl 

Det er ny organisering på saueavlsia. Flere oppgaver er tillagt  

fylkeslaget. Det er fylkene som har ansvar for kåringer, fakturering mm. 

Roar Berglund er oppnevnt som avlsansvarlig sau i Troms. Lars Ivar Fause er kåringsansvarlig i 2017. 

Det er et eget utvalg i Troms: Liss Karin Sandvik, Bernt Mikalsen og Roar Berglund. Det er styret i TSG som 

utnevner representanter for 2 år. 

Det er NSG som krever inn kåringsavgift og overfører pengene til fylkeslaget. 

Kåringsdommere går av på 70 år. Rekruttering av yngre folk og damer er viktig å få med. 

På slutten av denne årsmeldingen er det satt inn statistikker fra værlamkåring. 

 

Andre saker som styret har vært opptatt av er utfordringene i geitenæringen so redusert forhåndstall 

geitmelkskvote, avregningspriser kjøtt og markedsføring/ salg av produkter fra melk og kjøtt. Arktisk Kje SA har 

etablert seg som eget foretak med samarbeid foredling kjøttbedriften Mydland. Det er fokus på produksjon av 

store kje med god kvalitet  

Det siste året har vært svært utfordrende for sauenæringen med overproduksjon og salg av sau og lammekjøtt 

hele året. Dette har ført til lave avregningspriser og reduserte inntekter for den enkelte bonde. I forberedelsene 

til jordbruksoppgjøret er det viktig med nye tiltak og evaluere virkningene av tidlige innførte tiltak. NSG har sendt 

ut en spørreundersøkelse i jan/feb 2018 angående forventet lamming i 2018 i forhold til 2017. Målet er å få en 

best mulig oversikt på forventet produksjon 2018. Reduksjon i volum i 2018 vil kunne føre til en bedre 

markedsbalanse.  

 

Fagdag og Årsmøte forberedning er en stor jobb. I fjor var første året vi inviterte til samarbeid om felles fagdag. 

Troms Bonde- og Småbrukarlag og Troms sau og geit hadde god oppslutning om felles program på Fylkeshuset og 

festmiddag på Mathallen. Når vi i år kom i gang med en enda større samarbeid med både Troms bonde og 

småbrukerlaget, Troms Bondelaget, Fylkesmannens landbruksavdeling Troms og Troms landbruksfaglige senter 

ble rammene for fagdagene satt. Og da var muligheten for ett enda bredere samarbeid . En gruppe ble satt ned 

for å jobbe mer med dette. Det var ønske om at tidspunkt for Fagdag skulle være i mars. TSG årsmøte ble derfor i 

samråd med NSG flyttet til 10.mars 2018. NSG Årsmøte er allerede uka etter så det er en utfordring i forhold til 

utsendinger til NSG årsmøtet og eventuelle saker fra Troms til NSG Årsmøtet. Til neste år bør arrangementet være 

i februar for å følge vedtektene. 

 

 

RAPPORT NETTVERK SMÅFENÆRINGEN TROMS 

Troms sau og geit ønsket å motivere småfenæringen i fylket til å samarbeide og bygge nettverk på en bedre 

måte. Det er blitt færre småfebønder og i enkelte områder er ikke mulig å opprettholde lokallag med tillitsvalgte 
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og aktiviteter. Det er ofte beitelagene med konkrete oppgaver som får mest fokus og det er en sammenblanding 

av roller til Sau og Geit som interesseorganisasjon. 

 

Troms sau og geit har derfor gjennomført 4 nettverksmøter i fylket: 

➢ Torsdag 17.november 2016 Nortura Andslimoen 
➢ Fredag 18.november 2016 Widding gård, Tromsdalen 
➢ 2.mars 2017 i Olderdalen Kåfjord 
➢ Onsdag 10.januar 2018 Nortura Andslimoen 

 

På møtene har det vært god oppslutning fra sauebønder. Det første møtet var det 45 stk som møtte opp. Det 

neste møtet ca 10 stk og de to siste møtene mellom 20-30 stk. 

Tilbakemeldingen er en interesse og et behov for møteplasser med faglig innhold og en mulighet for å treffe 

kollegaer. Det kan gjerne være uformelle møteplasser fordi diskusjoner og erfaringer kan luftes. Samarbeid med 

slakterisamvirket, forvaltning, faglag og interesseorganisasjoner lokalt er nyttig og lærerikt. 

Småfebønder er bekymret for at færre og færre møter opp på arrangementer og møter. De ønsker å treffe 

kollegaer for å diskutere fag, økonomi, betingelser og muligheter i næringen. En av bekymringene er gjerde 

vedlikehold fordi det blir færre å samarbeide med. 

I Troms sau og geit er det flere lokallag som bør slå seg sammen med større lag fordi det er lagt ned så mange 

bruk. Andre lag har hatt liten aktivitet. Et eksempel er i nordfylket. Kåfjord sau og geit hadde ikke leder, men har 

nå valgte nytt styre med styreleder. Arnøya sau og geit ønsker fortsatt å være eget lag selv om det er færre 

aktive bruk. Til gjengjeld er det aktive brukere som slutter opp om laget. 

Et annet eksempel er Storfjord som ikke lenger er eget lagt, men produsentene har sluttet seg til Balsfjord eller 

Lyngen som medlemmer. 

Troms sau og geit jobber fortsatt for at mindre lag skal gjøre formelle vedtak slik at de kan gå sammen med 

lokallag i geografisk nærhet. Vedlagt er en oversikt over lokallagene i Troms. 

Geitebønder ønsker ofte egne temamøter med aktuelle saker for melk og kjøttproduksjon. Her har Arktisk Kje SA 

bidratt til aktivitet rettet mot kjekjøtt produksjon. Konkret samarbeid med Troms landbruksfaglige senter og med 

midler fra Fylkesmannen og fylkeskommunen har ført til gode møteplasser for geitenæringen. 

 

 

 

Tanken bak møtene var å samle produsenter til faglige og sosiale møter.  

Og å se på struktureringene av lokallagene i Fylket. Det er mange små lag som har liten eller ingen aktivitet.   

Og målet er å få produsentene med på møter der man åpner for å se på strukturen. Kan mindre lag slåes  

sammen? Er det mulig å få lagene i gang igjen? I tillegg har vi samarbeid med andre landbruksmiljøer for å få en 

faglig del på møtene også. Møtene har stort sett hadde god oppslutning. 
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Sak 4 og 7 Regnskap for TSG 2016, samt revisormelding. 

  
 Regnskap 2017 og budsjett 2018 Troms sau og geit 

  Regnskap 16 Budsjett 17 Regnskap 17 Budsjett 18 

3510 

3100 

8050 

Driftsinntekter 

Medlemskontingent 

Annen driftsinntekt 

Prosjekt nettverk 

Kåringsavgift Renteinntekter 

kr 101 993,33 

kr 20 000,00 

 kr 337,42 

kr 100 000,00 

kr 400,00 

kr 98 504,00 

kr 54 300,00  

kr 63,00 

kr 98 000,00 

kr 21 270,00  

kr 50 000,00  

kr 70,00 

Sum Driftsinntekter kr 122 330,75 kr 100 400,00 kr 152 867,00 kr 169 340,00 

5330 

Driftskostnader 

Lønnskostnad 

Styrehonorar 

kr 12 500,00 kr 12 500,00 

 

kr 32 000,00 

Sum Lønnskostnad kr 12 500,00 kr 12 500,00  kr 32 000,00 

6720 

5110 

5710 

6710 

6800 

6940 

7140 

7420 

7710 

7720 

7770 

7790 

Annen driftskostnad 

Prosjekt nettverk 

Medlemsaktiviteter 

Regnskap Kårin 

Kurs og seminar 

Sekretærfunksjonen 

Rekvisita 

Porto 

Reiseutgifter 

Gaver 

Styremøter 

Årsmøte 

Bank og kortgebyr 

Andre kostnader 

kr 400,00  

kr 0,00  

kr 9 531,59 

 kr 0,00  

kr 0,00  

kr 1 372,00  

kr 3 913,50  

kr 16 342,00  

kr 94,00  

kr 0,00 

kr 5 000,00  

kr 40 000,00  

kr 5000,00  

kr 200,00 

kr 5 550,00  

kr 2 000,00  

kr 5 000,00  

kr 25 000,00  

kr 150,00  

kr 0,00 

kr 11 270,00 

kr 4 667,00 

kr 20 000,00  

kr 2 259,38  

kr 0,00  

kr 8 861,00  

kr 375,00  

kr 19 303,00  

kr 24 182,70  

kr 51,00  

kr 63,00 

kr 10 000,00  

kr 10 000,00  

kr 12 000,00  

kr 50 000,00 

kr 10 000,00  

kr 3 000,00  

kr 0,00  

kr 20 000,00  

kr 1 500,00  

kr 8 000,00  

kr 10 000,00  

kr 100,00  

kr 100,00 

Sum Annen driftskostnad kr 31 653,09 kr 87 900,00 kr 91 032,08 kr 124 700,00 

Sum Driftskostnader kr 44 153,09 kr 100 400,00 kr 91 032,08 kr 156 700,00 

Sum Driftsresultat kr 78 177,66 kr 0,00 kr 61 834,92 kr 12 640,00 
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Sak 5  Arbeidsplan for 2018 

 

   
Styremøte     10 mars 18   Tromsø 

Grillaksjonen 2018    2 juni     Tromsø/ Harstad 

Styremøte     Uke 25    Bardufoss 

Styremøte     Uke 40     

Lokalaktiviteter    Uke 45-50 

Styremøte     Uke 2/18    

Styremøte     Uke 5/18    Nordkjosbotn  

Årsmøte      Slutten av februar   Tromsø  

 
 
Sak 6  Innkomne saker Kvæfjord,  
 

Etter årsmøtet i Kvæfjord sau og geit ønsker vi følgende saker til årsmøtet i Troms Sau og Geit:  

Sak 1 Økning av antall dyr i nedre intervall for fastsettelse av medlemskontingent 

Per i dag fastsettes kontingent slik: 

Hovedmedlem:  

• 0-50 sauer/geiter: kr 1 100 

• >50 sauer/geiter: kr 1 600 

Vårt forslag er: 

• 0-100 sauer/geiter: kr 1 100 

• >100 sauer/geiter: kr 2 000 

Sak 2 Styrking av sauebruk i Troms sau og geit sitt område 

Årsmøtet diskuterer, og med innspill fra styret, hva som kan gjøres lokalt for å sikre at vi i fremtiden også 

har sauebruk av ulike størrelse i vårt område. 

Denne saken bør også tas videre til Norsk sau og geit. 

Kvæfjord sau og geit har årsmøtevedtak på at vi skal konkret arbeide med å sikre at vi i fremtiden har 

sauebruk av ulike størrelse i vårt område. 



18 

 

Bakgrunnen for alle sakene er at det gjennom media blir fortalt at enkelte partier i Regjeringen ønsker, og 

kanskje kun, større bruk (enheter).  Vi har også merket at det er vanskeligere å drive nå som vi er færre små 

bruk som driver med sau. Lokalt er også presset stort fra storfeprodusenter.  

Med hilsen Kvæfjord sau og geit v/ leder Svein Robert Guttormsen 

 

 

 

 

Sak 8   Valg i henhold til vedtektene  

 

Valgkomiteens innstilling til valg 2018 

 

Leder, 1 år:                    Jan Ottar Østring, Kjerresnes, 9322 Karlstad 

Styremedlem 2 år:       Terje Benjaminsen, Sandstrand, 9445 Tovik 

Styremedlem 2 år:        Sindre Borch,  Jøvikvegen 120, 9043 Jøvik 

Ikke på valg, 1 år:          Berit Jakobsen, Heimveien149, 9311 Brøstadbotn 

Ikke på valg, 1 år:           Peter Lakselvnes, Lakselvbuktveien 621, 9042 Laksvatn  

 

1 vara 1 år: Øystein Fossmo (Lyngen) 

2 vara 1 år: Magnus Bergstad(Målselv) 

3 vara 1 år: Ivar Jørgensen (Balsfjord)  

Revisorer 1 år:  Runo Berglund (Lyngen) 

                            Eirik Larsen(Lyngen) 

Valgkomite: Leder Georg Hegstad, Moen 

                                  Frank Valø, Lyngen 

                       1 nytt medlem velges av årsmøtet 

 

Valgkomiteen foreslår at Årsmøtet velger 2 utsendinger til Landsmøtet med vararepresentant 
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Sak 9  Velge møteleder for neste år Årsmøteordfører og varaordfører 

 
Årsmøteordfører: Morten Fredriksen 

Varaordfører: Peter Bruvold 

 
 

Verlamkåring 2017         

Kåringssted Utstillere Bedømte lam Kåra Kåra på disp Vraka 

[Gardskåring] 11 52 100 % 50 96 % 0 
0 

% 
2 4 % 

Balsfjord 10 59 100 % 45 76 % 0 
0 

% 
14 24 % 

Kvaløya 4 25 100 % 21 84 % 0 
0 

% 
4 16 % 

Kvæfjord 5 55 100 % 40 73 % 1 
2 

% 
14 25 % 

Kåfjord 3 21 100 % 19 90 % 0 
0 

% 
2 10 % 

Lyngen 6 46 100 % 38 83 % 0 
0 

% 
8 17 % 

Nordreise/Arnøy 3 20 100 % 17 85 % 0 
0 

% 
3 15 % 

Salangen 6 54 100 % 46 85 % 2 
4 

% 
6 11 % 

Senja 8 59 100 % 46 78 % 2 
3 

% 
11 19 % 

Trondenes 8 36 100 % 25 69 % 0 
0 

% 
11 31 % 

Troms 63 427 100 % 347 81 % 5 
1 

% 
75 18 % 

  

Østfold 11 71 100 % 57 80 % 4 
6 

% 
10 14 % 

Akershus 24 163 100 % 116 71 % 5 
3 

% 
42 26 % 

Hedmark 80 580 100 % 427 74 % 6 
1 

% 
147 25 % 

Oppland 181 1394 100 % 1065 76 % 14 
1 

% 
315 23 % 

Buskerud 90 578 100 % 457 79 % 31 
5 

% 
90 16 % 

Vestfold 18 126 100 % 79 63 % 4 
3 

% 
43 34 % 

Telemark 40 255 100 % 158 62 % 13 
5 

% 
84 33 % 

Aust-Agder 26 165 100 % 129 78 % 6 
4 

% 
30 18 % 

Vest-Agder 35 238 100 % 195 82 % 21 
9 

% 
22 9 % 

Rogaland 224 1742 100 % 1438 83 % 108 
6 

% 
196 11 % 

Hordaland 227 1222 100 % 979 80 % 48 
4 

% 
195 16 % 

Sogn og 
Fjordane 

174 931 100 % 753 81 % 18 
2 

% 
160 17 % 

Møre og 
Romsdal 

92 574 100 % 488 85 % 23 
4 

% 
63 11 % 

Nordland 84 788 100 % 652 83 % 16 
2 

% 
120 15 % 

Troms 63 427 100 % 347 81 % 5 
1 

% 
75 18 % 
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Finnmark 10 68 100 % 54 79 % 0 
0 

% 
14 21 % 

Trøndelag 128 1070 100 % 778 73 % 27 
3 

% 
265 25 % 

Landet 1507 10392 100 % 8172 79 % 349 
3 

% 
1871 18 % 

 

  
 

                  

                  

          

          

          

          

          

          

Vrakingsår-sak 

Troms Landet     

Antall 
% av 
vraka 

% av 
bedømte 

Antall 
% av 
vraka 

% av 
bedømte     

Testikler  8 10,7 1,9  102 5,5 1     
Horn  2 2,7 0,5  57 3 0,5     
Feil bitt  3 4 0,7  113 6 1,1     
Grovbygd        1 0,1 0     
Lause bøger  6 8 1,4  30 1,6 0,3     
Slakk rygg  7 9,3 1,6  18 1 0,2     
Kryss        4 0,2 0     
Lågstilt  1 1,3 0,2  15 0,8 0,1     
For liten  2 2,7 0,5  18 1 0,2     
Bein  8 10,7 1,9  126 6,7 1,2     
Dødhår        258 13,8 2,5     
Farga hår        65 3,5 0,6     
Marg  10 13,3 2,3  540 28,9 5,2     
Grov ull  1 1,3 0,2  32 1,7 0,3     
Glissen ull        29 1,5 0,3     
Filta ull  9 12 2,1  87 4,6 0,8     
Kort ull  5 6,7 1,2  83 4,4 0,8     
Utypisk ull  4 5,3 0,9  93 5 0,9     
O-indeks        28 1,5 0,3     
Sumpoeng        20 1,1 0,2     

Helhetsvurdering        68 3,6 0,7     
Annet  9 12 2,1  84 4,5 0,8     

Totalt  75 100 17,6  1871 100 18     

 

  
 

      

                

          

          

Kåra pr rase          
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Utstillere Bedømte lam Kåra Kåra på disp Vraka   

Spæl (kvit) 1 1 100 % 0 0 % 1 
100 

% 
0 0 % 

NKS 63 397 100 % 327 82 % 4 
1 

% 
66 17 % 

Texel 2 2 100 % 1 50 % 0 
0 

% 
1 50 % 

Gmlnorsk sau 1 2 100 % 1 50 % 0 
0 

% 
1 50 % 

Gmlnorsk spæl 1 11 100 % 8 73 % 0 
0 

% 
3 27 % 

Nor-X 3 14 100 % 10 71 % 0 
0 

% 
4 29 % 

           

     

   

  

   

   

  

  

   

  

   

  

   

  

  

   

   

   

   

   

  

  

   

  

  

  

  

  

   

   

  

   

  

  

   

  

  

  

   

 


