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Styret 2007 - 2008 

Helge Olaf Aas, leder,  
Aas, 2080 Eidsvoll 
Tlf: 63 96 03 38   
Mobil: 918 19 067 
olaf-aa@online.no 
 
Leif Fredheim, nestleder,  
Årnesvn. 14, 2093 Feiring 
Mobil: 906 02 663 
Le-fred@online.no 
 
 
Anne Grete Stabekk, kasserer, Nortura,  
1798 Aremark 
Tlf. 69 19 84 50    
Mobil: 902 01 429  
anne-grete.stabekk@nortura.no 
 
Magnar Haraldsen, sekretær, 
Åsvegen 525, 2030 Nannestad 
Tlf. 63 99 79 93     
Mobil: 900 68 990 
maghar@online.no 
 

Jordbruksforhandlingene i 2007 ga et løfte om 
bedre økonomi for sauenæringa, og sauehold 
ble sett på som forhandlingas vinner. Det har 
vel ikke gått helt slik som politikerne kunne 
håpe. Meldingene som kommer fra slakteriene 
er bekymringsfulle. Det blir meldt om slakting 
av mange voksne sauer og flere steder kommer 
dyrebilene for å tømme fjøs. Det virker som 
flere gir opp å vente på politiske løfter om sat-
sing på sauen. 
Dette står i sterk kontrast til et marked som bare 
vil ha mer lammekjøtt. Dette blir nå dekket med 
import, men det er ingen selvfølge at vi kan 
fortsette å importere fra et verdensmarked hvor 
en stadig større del av jordas befolkning vil spi-
se kjøtt. 
Det må være lov å tro at jordbruksforhandlinge-
ne til våren vil gi et stort løft for næringa. Tida 
bør nå være moden for å kunne øke prisene på 
lam. Vi ser alt nå en prisvekst på opp ti 50 % på 
enkelte importvarer som ikke kan produseres i 
Norge. Med dette som bakteppe vil det være 
helt feil å la den norske bonden sitte igjen med 

«svarteper» for å holde den totale prisen på mat  
til husholdningene nede. Sauebønder får ofte 
høre hvor heldige de er. Når sauen er slept på 
skauen er det fri!! Det kan vel mange ganger 
føles at virkeligheten er noe annerledes. 
Problemene i beitesesongen kan for mange vir-
ke så vanskelig at flere slutter med sau av den 
grunn. Det kan nevnes dårlig vedlikeholdte 
gjerder, eller helt manglende gjerder, mot inn-
mark eller bebyggelse, dyr som blir påkjørt og 
skaper trafikkfarlige situasjoner på veger 
Å ha beitedyr i urbane områder, som Akershus 
er en del av, kan ofte føre til konflikter med 
andre brukere av utmarka. Grinder blir åpnet, 
laushunder jager sauer, jegere vil ha jaktterreng-
ene for seg selv o.s.v 
I Akershus er vi forskånet fra de store rovdyr-
skadene sjøl om tapa til gaupe er større i noen 
regioner. Den dagen det kommer ulv og bjørn 
vil det nok bli større tap for den enkelte. 
Styret i Akershus Sau og Geit henstiller alle 
lokallag om å utarbeide gode beredskapsplaner 
ved rovdyrangrep. Til å hjelpe oss med ettersyn 

Lederen har ordet 

Kjetil Fagerlund, styremedlem,  
Erikstellet, 2090 Hurdal 
Tlf: 63 98 90 07   
Mobil: 911 25 257  
kjetfag@online.no  
 
Asle Varnås styremedlem,  
Nitteberg, 1960 Løken 
 
Mobil: 918 63 223 
 
 
Repr. i regionsutvalget for avl: 
Stein Øyvind Bentstuen,  
Elstad, 2080 Eidsvoll 
Mobil: 975 92 748  
mariwben@online.no 
 

Gjeterhundnemnda: 
Geir Marring, Melnesvn 119,  
1910 Enebakkneset 
Tlf. 63 88 53 33    
Mobil: 922 92 011 
geir@oslo-hundeskole.no 
 
Varamedlemmer: 
Line Staurset, Hurdal 
Even Rødsrud, Frogner (Eidsvoll) 
Halvor Sjuve, Feiring 
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Styret for Akershus Sau og Geit (ASG) har i 
perioden avholdt seks styremøter og behandlet 
36 saker. Fylkeslaget har per i dag 186 medlem-
mer. 
Det er gitt uttalelser i forbindelse med høring av 
Bygdefolkets Studieforbunds (BSF) organise-
ring på fylkesnivå, kvotejakt på gaupe (leder i 
møte med rovviltnemnda), jordbruksoppgjøret, 
dyrevelferdsloven og synspunkter/erfaringer 
vedr. rovvilterstatning.  
Laget støttet også Rogaland Sau og Geits ønske 
om å skaffe vaksine mot toxoplasmose. 
Det ble i april avholdt en leder– og sekretær-
samling i Felleskjøpets lokaler på Kløfta. 
Fylkeslaget var også medarrangør, i samarbeid 
med Forsøksringen Romerike og fylkesmannens 
landbruksavdeling, for et møte om økologisk 
sauehold på Nebbenes kafeteria, Eidsvoll.   
Laget har i samarbeid med Oslo Akershus bon-
de– og småbrukarlag og Akershus Bondelag 
deltatt i videre utprøving av radiobjeller. Pro-
sjektet ble utvidet med seks besetninger på Øvre 
Romerike (se egen del om prosjektet). Leif 
Fredheim, nestleder, og Magnar Haraldsen, sek-
retær, deltok på NSGs landsmøte i Stavanger. 
Sekretæren deltok også på representantskaps-
møtet der, samt «et halvt» møte på Gardermoen. 
Leder Helge Aas har deltatt på to møter med 
rovviltnemnda. Leder har også vært aktiv i me-
dia hvor han har uttalt seg om både rovviltpoli-
tikken, problemet med løshunder i beiteområde-
ne og forslag til å avlive dyr uten bedøvelse i 

forbindelse med halalslakting. Aas deltok også 
på Søndre Akershus Sau og Geits stand under 
«Juleveien» - et arrangement i Ytre Enebakk. 
Asker og Bærum Sau og Geit har som vanlig 
representert ASG under «Sauens dag» (16. 
sept.) på Bogstad gård i Oslo.  
I forbindelse med «Radiobjelleprosjektet» ble 
det arrangert en utmarksdag i Nannestad 
Almenning, hvor én av testbesetningene beiter. 
Prosjektet fortsetter neste sesong.Arrange-
mentet var et samarbeid mellom Nannestad 
Almenning, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
og Akershus Sau og Geit.  
Kåringa ble avholdt på Nannestad heste- 
sportssenter i Maura. Nannestad Sau og Geit sto 
for kafédrifta. 71 lam ble kåret. Dommere var 
Erlend Yttri og Jonny Storbråten. Beste kåra 
vær (norsk hvit sau) hadde Marianne Aas og 
Arne Olav Ruud, som også hadde den beste 
avkomsgranska væren. Det ble også kåret én 
spæl fra Leif Røise, fem pels fra Arne Semb og 
fire gammalnorsk spæl fra Anne Lise og 
Yngvar Sandnes. 
Lørdag 16. februar 08 arrangerte fylkeslaget 
slakte– og avlivingskurs i samarbeid med 
Furuseth slakteri på Dal i Ullensaker. 36 deltok.  
De som fulgte «Hundeskolen» på TV2 fikk se 
lederen av gjeterhundnemnda i Akershus, Geir 
Marring, som en av dommerne. Opptakene er 
også gjort hjemme hos Marring. 
 

Magnar Haraldsen, sekretær 

Styrets arbeid 

har Akershus Sau og Geit beitesesongen 2007 
vært med på å utprøve radiobjeller. Det er å 
håpe at dette vil bli et nyttig redskap for den 
enkelte sauebonden i ettersyn på sommerbeite. 
Målet må være å fortsette utprøvinga sånn at 
bjellene kan settes i masseproduksjon. 
Til tross for vanskelige jordbruksforhandlinger 
og problemer på beite er det nå en positiv for-
ventning i sauemiljøene som det ikke har vært 
på mange år. 
Landbruksministeren har gitt klare signaler om 
at lam- og sauekjøttet skal være norskprodusert. 
Det viktige nå er at næringa sjøl tar tak å leverer 
det kvalitetsproduktet norsk lam er. 
For å komme bort fra et problem med at 
næringa blir sett på som en «tilskudds-
produksjon» foreslår Akershus Sau og Geit i en 
høring til NSG endring av telledatoen til 1.april. 

Det må også innføres tilskudd på påsettelamma 
igjen. Dette vil gjøre det enklere å fase ut søyer 
som produserer dårlig, men som blir med fordi 
den får tilskudd som voksen. Lam som blir fôret 
over vinteren er heller ikke interessante å ha 
etter 1. april da de blir å regne som ungsau. Å 
ha fjøset fullt av voksne slaktesøyer vil vel hel-
ler ikke være særlig aktuelt. En omlegging av 
systemet gjør at tilskuddet blir utbetalt til pro-
duksjonsdyr, som det jo skal være. 
Styret håper dette blir vurdert seriøst før jord-
bruksforhandlingene slik at næringa kan kon-
sentrere seg om å produsere kvalitetslam. 
 
Ha et godt saueår! 
   
 Helge Olaf Aas 
 leder 
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Arsregnskap 2007 
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Inntekter: 
- Kontingenter     kr.  23.820,00 
- Gaver       kr.    3.437,42 
- Kåringsavgifter     kr.    5.440,00 
- Renter og tilskudd    kr.    8.582,10 
- Sum inntekter     kr.  41.279,52 
Utgifter: 
- Porto, kopiering, web   kr.    4.575,00 
- Utgifter kåring     kr.  11.556,25 
- Bankgebyrer     kr.        25,00 
- Styrehonorar     kr.  12.250,00 
- Kjøre- og møtegodtgjørelse  kr.    6.498,00 
- Gaver , blomster, møter   kr.    3.220,00 
        Sum utgifter     kr.  38.124,25 
 
Resultat (overskudd)    kr.     3.155,27 
 
Statussammendrag     
Innskudd: Låneinnskudd   kr.  60.826,45 
     Avlskonto    kr.  46.078,82 
     Brukskonto   kr.  19.618,99 
 
Sum aktiva  
Egenkapital 31.12.07     kr.      126.524,26 
Egenkapital 01.01.07     kr.      123.368,99 
Resultat  overskudd    kr    3.155,27 

 
Eiendeler : Bærbar PC    
           Adobe Acrobat  
          Sauegrinder 
                  2 Lyskastere og kabeltrommel 
 

Anne Grete Stabekk, kasserer 

Regnskapssammendrag 2007 
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Beitebruk og tapsstatistikk 2007 

Beitesesongen 2007 - resultater 
 
Det har i 2007 vært en liten nedgang i antall sau sluppet på utmarksbeite. 

Statistikken fra organisert beitebruk viser en reduksjon fra 13 517 i 2006 til 13 083 dyr  
i 2007.  

Beitesesongen har gitt en små endringer i tapsutvikling. 
Prosentvis er totaltapet på utmarksbeite samlet for søyer og lam og alle tapsårsaker redu-
sert fra 6,73 til 6,68. Over 75 % av tapet av sau til rovvilt skjer i den nordlige regionen i 
fylket.  

Erstatningsutbetalingene omtrent som i fjor. 
Fylkesmannen har i år mottatt 32 søknader om erstatning for sau tatt av rovvilt. Av 556 
omsøkte sau tatt av fredet rovvilt, ble 369 dyr erstattet. Til sammenligning var det 25 sø-
kere i 2006. Total erstatningsutbetaling for fylket er kr 661 337. 

Rovdyrtapet kun forårsaket av gaupe. 
Av tapene som skyldes rovvilt viser dokumentasjon fra Statens naturoppsyn at de kun er 
forårsaket av gaupe. Det er altså ingen dokumenterte skader til ulv eller annet fredet rov-
vilt dette året. 

 
Oversikt over totaltap av sau, antall sau søkt erstatning og erstattet i 2007 
 

 
 
Forebyggende tiltak mot rovviltskader  
 
Ramme 
Rovviltnemnda vedtok en ramme på kr 600 000 til forebyggende tiltak. 
 
Informasjon om ordningen  
Fylkesmannen har informert om ordningen på følgende måte:   
ο FM’s nettsider med gjentatte søknadsfrister. 
ο Informasjon på leder- og sekretærmøte til Akershus sau og geit 11. april. 
Informasjon på beredskapsmøte 8. mai med kommunene og beitelagene på Øvre Romerike  
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I forhold til skadeforebyggende tiltak praktiseres en løpende mulighet til å søke midler så lenge 
det er penger igjen på budsjettet. Årsaken er tidligere erfaringer for at etterspørselen etter gjerde-
midler øker når beitesesongen nærmer seg.    
Rovviltnemnda har vedtatt rammer for de ulike tiltakene og sekretariatet har behandlet søknadene 
etter fullmakt fra rovviltnemnda. Prosjektene er referert i nemndsmøtene.  Overføringa av midler 
mellom de ulike budsjettpostene, må godkjennes av nemnda. 
 
Rovdyrbeskyttelse av dyr på innmarksbeite   
Av rammen er kr 294 933 brukt til ulike elektriske gjerdeprosjekter. Fylkesmannen har i løpet av 
året mottatt 12 gjerdesøknader, 11 er innvilget, 1 er avslått. Av de 11 innvilgete søknadene er 7 
søknader finansiert med midler som tidligere er avsatt i Aurskog-Høland kommune. Disse FKT 
midlene stammer fra prosjekter i kommunen, som ikke er blitt realisert, og hvor tilskuddet er truk-
ket tilbake. Totalt utgjør denne ”tilleggspotten” kr. 263 000.   
Alle prosjektene ligger innenfor forvaltningsområdet for ulv med hovedtyngden i Aurskog-
Høland kommune. Midlene er som foregående år i hovedsak brukt til dekning av deler av kostna-
der til rovviltsikring av gjerder for sau på hjemmebeite. Prioritert område har vært kommunene 
øst for Glomma og Øyeren samt Follo innenfor forvaltningsområdet for ulv. 
 
Sporing av dyr på utmarksbeite   
Fylkesmannen har siden 2003 i samarbeid med næringen og Telespor AS lagt til rette for utprø-
ving og utvikling av sporingsutstyr for sau på utmarksbeite. I 2007 ble et nytt utprøvingsprosjekt 
lagt til Øvre Romerike med hensikt om å utvide og spre erfarings-kompetanse og kunnskap til nye 
områder med rovdyrtap i Akershus. Det ble investert i utstyr til deler av 7 besetninger på Øvre 
Romerike. Til sammen ble det brukt kr 118 250 av årets midler. 
 
Beredskapsmidler v/akutte skadetilfeller  
Rovviltnemnda vedtok en ramme på kr 150 000 til ulike beredskapstiltak. Det er i 2007 ikke søkt 
om midler til akutte tapssituasjoner. Følgende tiltak er gjennomført: 
 
ο Ekstraordinært tilsyn på inngjerdet skogsbeite i Enebakk i samarbeid med gaupeprosjektet. 
Innvilget kr 15 000. Tiltaket regnes som et planlagt beredskapstiltak. 
Beredskapsplan for Nannestad sankelag samt innkjøp av mobile sankekveer som ledd i bered-
skapsplanene for Romeriksåsen. Innvilget kr 34 000. 
 
Tilsynsprosjektet mellom beitelaget og gaupeprosjektet er videreført for femte året på rad. Ekstra 
ordinært tilsyn er gjennomført når gaupe er peilet i det mest skadeutsatte området. Tiltaket kan ha 
hatt tapsreduserende effekt da tapene i år er ytterligere redusert. En besetning har imidlertid hatt 
stort lammetap i også.    
 
Fordeling av tiltak på innmark (innenfor forvaltningsområde for ulv) og utmark (utenfor forvalt-
ningsområde for ulv).  
 

 
 

Jonny Storbråten, Fylkesmannens landbruksavdeling 

Tiltak Innmark Utmark 

Rovdyrbeskyttelse av dyr på innmark, elektriske 
strekkgjerder 

11 besetninger  

Ekstraordinært tilsyn på utmark  1 beitelag 

Beredskapsplan  1 beitelag 

Mobile sankekvee for akutte skadetilfeller  1 beitelag 

Sporingsutstyr for beitedyr på utmark  7 besetninger 



Årsmelding for værring 12 – 2007 
 
Styrets sammensetning året 2007: 

     Leder: Leif Fredheim 
     Sekretær: Even Anders Tosterud 
     Kasserer: Ragnar Hennum 
     1. Vara: Stein Bentstuen 
 
Styret har i 2007 avholdt 1 styremøte og 3 medlemsmøter og noen telefonmøter. Det har ikke vært 
forandring i medlemsmassen siste året. Ved årsskiftet var det 8 medlemmer med samlet søyeantall på 
ca 975. 
 
Beiter: 
Værringen har hatt sommerbeite på Ålborg som tidligere år. Medlemmene har delt på tilsynet utfra 
oppsatt vaktliste. 2 værer er tapt på beitet. 

 
Kåring 2007/Prøveværer 
Kåringa ble avholdt på Nannestad Hestesportssenter. Det ble kåret 67 værlam av 111 stilte. Værringen 
plukket ut 19 stk til eget bruk. Etter sædtesting var det igjen 16 stk prøveværer denne paringssesong-
en: 200712506, 200712507, 200712508, 200712514, 200712516, 200712518, 200712519, 
200712520, 200712522, 200712523, 200712524, 200712526, 200712527, 200712537, 200712539, 
200712543.      
200712516 og 200712543 hadde nedsatt sædkvalitet ved sædtestingen, men har fungert bra i parrings-
sesongen. 200712514 var lite villig og måtte tas ut. 
 
Indekser: 
Romerike værring kom generelt godt ut av indeksberegninga. Nok slakt sikret indeks på alle prøvevæ-
rene fra 2006 bortsett fra to værer som ble tatt ut i parringssesongen pga. beinbrudd og for mye om-
løp. Av de 13 risbitene var det 200612409 som kom best ut med 142 i O-indeks. Eliteværer brukt i 
ringen denne sesongen: 200512303 O-indeks 135, 200612409 O-indeks 142, 200612410 O-indeks 
138, 200612428 O-indeks 134. 
 
Utleie: 
Værringen har leid ut 8 indeksværer dette året. 
 
Semin:   
Værringene er fortsatt pålagt å inseminere minst fem prosent av ringens søyer. Avlsrådet hadde ikke 
laget semineliteværliste i år, men anmodet om mest mulig bruk av årets nye seminværer og å spre bru-
ken på flest mulig av dem. Det var laget liste over værer der det ikke vil bli gitt granskingstilskudd til 
sønnene. Ringen har benyttet både fersk og frossen sæd: Det har vært varierende tilslag for frossen 
sæd.  
 
Kjøring:      
Even Rødsrud har kjørt værer i år også. Det er kjørt fem turer i alt. Utover det har hvert enkelt med-
lem sjøl sørget for å få byttet vær når det har vært nødvendig. 
 
Regnskap: 
Torhild Rødsrud har ført regnskapet for 2007. 
 
 
Feiring  24.01.08 
Leif Fredheim       Even Anders Tosterud 
Leder         Sekretær     
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Utprøving av elektronisk sporingsutstyr for beitedyr har foregått i noen år, blant annet i Vestmarka. 
I 2007 ble prosjektet «Sporingsutstyr for husdyr som forebyggende tiltak mot rovviltskader» satt i 
gang også på Øvre Romerike.  
Prosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus bondelag, Oslo 
Akershus bonde- og småbrukarlag og Akershus Sau og Geit.  

 
Det ble opprettet ei styringsgruppe bestående av: 
● Kari Wetlesen (leder), Akershus bondelag 
● Ole Julsrud, Mattilsynet, distriktskontoret på Romerike 
● Kjetil Fagerlund, Akershus Sau og Geit 
● Leif Fredheim, Akershus Sau og Geit 
● Jonny Storbråten, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
● Geir Østereng, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Klavene ble testet i besetningene til: 
● Tore Bundli, Hurdal 
● Frank Svendby, Feiring 
● Leif Fredheim, Feiring  
● Even Anders Tosterud, Feiring 
● Per-Olav Utgaard, Eidsvoll 
● Rosa Haraldsen, Nannestad  
 
● I Vestmarka deltok Johan Persbråten. 
 

 
Disse beitebrukerne har fulgt opp hvordan klavene har fungert i løpet av sesongen for å se på hva 
som fungerer bra og hva som kan forbedres.  
Klavene som er brukt produseres av Kitron Development AS og leveres av Telespor AS.  
Det ble brukt tre typer klaver, GPRS (GSM), UHF og VHF, og de seks besetningene på Øvre Ro-
merike har til sammen testet 153 klaver. Persbråten i Bærum hadde 13 klaver. Dette var hans femte 
sesong. 
VHF klavene kan fungere bra, men dette forutsetter at basestasjonene fungerer hele 
tiden og at dyra befinner seg i et område som er dekket av basene. Noen ganger kan 
dyra trekke ut av sitt vanlige område, spesielt hvis rovdyr kommer inn. Hvis VHF 
skal være til hjelp i slike tilfeller må alle beiteområder være dekket av baser. Hvor 
mange baser som må til for å dekke større områder vil kunne variere med terrenget. 
GPRS-klavene kan sende rapporter uansett hvor de befinner seg, så lenge det er mo-
bildekning. Dersom det er vanskelig å dekke store områder med basestasjoner ser 
det ut til at GPRS vil være et tryggere alternativ. UHF-klaver har ingen god funksjon 
på søyer, men det vil være god hjelp dersom alle lam får en UHF brikke/medaljong. 
Det gjenstår fortsatt noe for å få klavene til å fungere optimalt, men inntrykket er at 
det er mindre justeringer/utbedringer som skal til. Utformingen av klaven er også 
forbedret, nå med batteriboks og elektronikk i samme enhet. (Fig 2). Da unngås led-
ninger mellom batteriboks og elektronikk, noen som var årsaken til at vann kom inn 
i batteriboksen. (Fig 1) 
Klavene er definitivt et godt hjelpemiddel ved tilsyn og sanking, både i ordinære 
situasjoner og med tanke på rovdyrangrep. Ved rovdyrangrep kan dette systemet 
bidra til at man umiddelbart kan sette i gang ekstra tiltak for å hindre ytterligere tap.  
 

Marianne Haraldsen, koordinator for prosjektet på Øvre Romerike 

Fig 1:Gammel 
type 

Fig 2: Ny 
type, med 
batterier og 
elektronikk i 
samme enhet. 

Elektronisk sporingsutstyr for beitedyr (radiobjelleposjektet) 
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Årsmelding gjeterhundnemnda 
Styret har bestått av: 
 
                                  Leder:  Jan Geir Marring. 
                                  Styret:  Janna  Aulie. 
                                  Sekretær:  Øystein Heggeli. 
                                  Varamedlem: Toril Rødsrud. 
 
Aktivitet 2007. 
Året startet med europamesteren som holdt kurs på Melnes gård. Dette ble en nyttig erfaring for de 
som bruker hunden som konkurranseform. 
Det ble satt opp treninger som ble veldig lite brukt av medlemmer i fylket. Kan være at strekninge-
ne er noe langt fra hverandre hvor det er treningsmuligheter. 
 
Det ble arrangert stort stevne på Melnes gård i juli 2007. Her ble det fire kl 1 prøver og fire kl 3 
prøver. Dette var et dobbelt stevne som ble meget populært. Tilbakemeldingene har vært positive 
for at Akershus har arrangert et så stort arrangement. Dommere på dagene var Tore Volstad og Ja-
cob Gjærde. Det kom deltakere fra mange fylker. 
På landsprøver i år greide Janna og Geir respektable plasseringer. NM ble fulgt opp med gjennom-
førte prøver. Ikke helt på topp, men akseptabelt. Dette er meget viktig for neste års kvote. 
Akershus gjeterhundnemnd ved Geir Marring var meget aktiv ved gjennomføringen av EM for gje-
terhund i september. Mange timer ble lagt ned i dette og Akershus har i samarbeid med Buskerud 
gjeterhundnemnd gått inn for å bruke deler av vår pott til opplæring av gjeterhund. 
Buskerud kommer tilbake til dette, de skal avholde kursene da store ressurser på dette området er 
der. 
 
Det ble arrangert kl 1 prøv på Rødsrud gård i november. Dette ble et fint stevne hvor alle deltakere 
og dommer ble servert kaffe og boller ved slutt på kjøkkenet til Toril Rødsrud. 
Antall deltakere fra Akershus når det gjelder gjeterhund har økt radikalt i 2007. Dette er meget gle-
delig og vi i styret forventer gode resultater i 2008. Dette viser at rekrutteringen er på vei opp. Vi 
sliter med treningsplasser og hvorledes vi skal få egne treningskvelder som alle kan være tjent med. 
Det skal nedsettes en egen gruppe som skal se på dette. Geir setter ned denne. 
 
Regnskap. Øysten Heggeli har ennå ikke fått tak i kassa fra forrige sekretær. Han har lovet og få 
dette i orden. Regnskap og økonomien i gjeterhundnemnda skal Øystein og Torild gå igjennom. 
Øystein er ansvarlig for dette. 
 
 
 
Aktiviteter 2008 
1 Styret ved Geir arbeider frem treningskvelder for 2008. 
2. Kurs vedrørende arbeidshund legges til 30. mars. (snakke litt med leder i laget så det ikke  
kommer midt i lamming) 
3. Det skal arbeides frem et stort stevne igjen på Melnes gård i juli. Her må vi få med oss  
medhjelpere. 
4. FM er lagt til 29. september. Her blir det kl 3 prøve og 1 prøve. 
 
 
 

Geir Marring, leder for gjeterhundnemnda i Akershus 
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Høringer 
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Sau i media. Her noen  
eksempler fra fjoråret. 


