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Årsmøte i Oppland Sau og Geit 23.02.2019 
 
Møtested: Storefjell Resort Hotel, Gol 
Møtestart: lørdag 23. mars 2019 kl. 09.00.   
 
Sakliste: 

Årsmøtesak 1. Åpning. 
Dette året ble årsmøte- og seminarhelga arrangert sammen med Buskerud Sau og Geit. 
Arnfinn Beito ønsket sammen med lederen i Buskerud Sau og Geit, Tor Grøthe, velkommen 
til årsmøte- og seminarhelg fredag ettermiddag kl. 17.00. Ring 41 i Oppland hadde allerede 
avholdt sitt årsmøte med start kl. 16.00.  
Arnfinn åpnet årsmøtet for Oppland Sau og Geit lørdag kl. 09.00, og holdt deretter leders tale: 
Gode småfe kolleger! 
2018-året har bydd på både gamle og nye utfordringer. En av de nye utfordringene er 
sommerens tørke med katastrofal avlingsvikt i store deler av Oppland. Her er det lagt ned en 
stor innsats for å prøve å berge den vesle avlinga som vokste fram nesten uten regn. Hva 
tenker vi om dette framover, får vi oftere innslag av ekstrem vær, er vi rigga for å takle slike 
år og er det vilje fra staten til å betale ut slike summer som det vart gjort i år? Her tror jeg 
dessverre at svaret er nei. Vi må i fremtiden være rigga sjøl til å takle en større del av den 
økonomiske belastningen det er med uår alla 2018. Jeg vil rette en stor takk til alle som bidro 
til å redde fôrkrisa i Oppland, her gjorde mange en kjempejobb. Uten dere som har 
organisert transport fra Trøndelag, telt rundballer på bygda eller skaffa midler fra 
Løvebakken hadde dette fått store følger for landbruksnæringa i Oppland. 
Vi har i år også fått føle rovdyra på kroppen. Ser nå at samarbeid over fylkesgrensene blir 
bare viktigere og viktigere. Er OSG gode nok på det? Etter det vi har sett i sommer er nok 
dessverre svaret nei. Her må samarbeidet i fylkeslaga være mye tettere enn det er i dag, det 
gjelder også faglaga og fylkesmann. 
Jeg må nok også si litt om den støyen som har vært rundt NSG. I denne saken er det mange 
ubesvarte spørsmål som jeg hverken tenker å besvare eller mene noe om. Det har vært div. 
innlegg som jeg mener har svekka organisasjonen klart. Min klare mening er at NSG må ut av 
skapet og ta tak i de problema som har oppstått. Noen må rydde og stake ut kursen for at vi 
skal få ro i organisasjonen. Jeg har bevist holdt en lav profil til div. uttalelser som har florert 
i media, bakgrunn til det er at da blir det enda mer bensin på bålet. Så mitt klare budskap til 
ledelsen i NSG er, vær synlige, tydelige og stak nå ut en kurs som vi kan jobbe sammen om 
alle i organisasjonen.  
Lam og sau i et marked som er i ubalanse. Hva gjør vi her? Skal vi kunne ta ut en god pris i 
markedet må det være i balanse. Det har florert mange forslag her, kvoter, max. antall dyr, 
stopp i nyetablering og ikke midler til vedlikehold. Er det et undersalg? Svaret er ja. Vi må 
her være med og påvirke våre samarbeidspartnere innenfor foredlingsindustrien. Hva med de 
som lever gått av lav pris, høyt frysefradrag og et marked i ubalanse? Her må vi bruke all vår 
makt og påvirkningskraft, så vi får en pris det går an å leve av i framtida. 
Sjøl om sommeren i år var tung for mange så var det også noen positive ting. Flotte lam kom 
hjem fra beite med gode vekter og bra klasse. Grillaksjonen ble i år også en kjempeopptur. 
Det var mange som ikke hadde smakt lam som ble positivt overraska. Her får vi nok endra 
vanene på en del personer som i fremtiden vil bli gode kjøpere av sau og lam. Jeg tror at 
grillaksjonen har kommet for å bli. Skal vi henge med i markedet framover må våres 
fantastiske produkter vises fram og det må nok vi til en viss grad gjøre sjøl. I 2019 må vi ha et 



 

 

marked som kommer i balanse for å kunne ta ut en akseptabel pris i 2020. ALLE MÅ JOBBE 
MOT DETTE MÅLET. 
Geita ser nå ut til å gå inn i et år med store utfordringer. Nedsatt forhåndstall og strengere 
krav til kvalitet. Dette gjør at en bruker kan få et tap på 50-80 tusen kroner dette året. Er 
dette starten på noe vondt for geita? Jeg tror dessverre her at svaret er ja. Hva må gjøres for 
at salget skal øke? Tine må bruke mer midler på produktutvikling som øker salget på et 
produkt som er volumbasert alla brunosten. Er det vilje til å gjøre disse grepa fra Tine sin 
side? Her må helt klart geitenæringa skaffe seg noen venner i Tinesystemet for å få makt. Har 
Tine satt et feil kvalitetskrav når våres beste kulturlandskapspleier blir satt på inneforing med 
en kraftforautomat som sin beste venn? Svaret her er helt klart ja. Hva gjør OSG for at ei 
næring som har hatt store kostnader med fornying av driftsbygninger i forbindelse med 
sanering fremdeles skal ha hode over vannet om ti år? Jo her må OSG bruke all sin 
påvirkningskraft ovenfor Tine, faglaga og politikere. Det må her jobbes målretta fra alle hold 
med et mål. VI I OPPLAND ØNSKER EI STYRKA GEITENÆRING. 
Når det gjelder jerv har vi de største skadene i grensetraktene mot Hedmark og Møre og 
Romsdal. Her må det til ett tettere samarbeid mellom de respektive fylkeslaga. Blir jerven som 
befinner seg på grensa mot Møre og Romsdal telt? Jeg tror kanskje den lurer oss med å være 
i de utilgjengelige dalene i Møre og Romsdal om vinteren. Stor rasfare mye snø og begrensa 
adkomst gjør registreringsarbeidet vanskelig. Her må det samarbeides tettere på alle hold. 
Hva SNO tenker om denne problemstillingen er jo et relevant spørsmål. Målet for Oppland 
må være å holde jervestamma så tett ned til bestandsmål som mulig. Vi må sørge for at 
restkvote blir tatt ut og at byrdefordelingsprinsippet etterleves. Hva tenker vi om den såkalte 
Sør-norske jervestamma som kanskje noen ønsker å lage ett reservat for i vårt nye Innlandet. 
Her er det viktig og være på vakt og bruke våre påvirkningsmuligheter. 
Når det gjelder gaupe så har tapa gått noe ned, men enkeltbrukere innafor sona har alt for 
høyt tap i dag. Her det langt mellom beitebrukere og et område som er veldig lite oversiktlig. 
Hvem vil overta disse bruka i framtida om ikke tapsbilde blir et helt annet. Det nye nå er at 
enkelte både i SNO og Jeger og Fisk mener at sona er for liten til å huse de fem 
familiegruppene som vi skal ha. Er dette riktige påstander må rovviltnemda se på om dagens 
sone har den rette størrelsen for Oppland sine fem familiegrupper. Klarer vi ikke å holde 
bestandsmålet oppe på landsbasis blir kanskje gaupesonene oppheva. Det skal bli spennende 
å se hvordan overvåking og telling fungerer når kameraprosjektet er tatt bort. 
Vi fikk i år også kjenne ulven på kroppen. Starter med Hadland som hadde ulv i hele 
beitesesongen 2018. Her var adferden helt annerledes en det som var gjeldende i 2017. 
Mange trodde nok at tapet skulle bli mer moderat, noe som ble en feil vurdering. Ulven ble 
heldigvis felt senere på høsten. Så til Sør-Gudbrandsdalen. Her ble det registrert store skader 
med en gang. At denne ulven ble felt så kjapt som den gjorde var ei stor lykke. Her rettes en 
stor takk til de som gjorde dette uttaket så effektivt. År etter år med ulv i beiteprioritert 
område, hva skjer? Her blir lokalsamfunn pålagt en byrde som er skapt av staten, burde ikke 
de også tatt regninga? At Lange og hans korps kan sitte og lage regler og forskrifter som 
krever høyt utdannete jurister og kanskje en rettsak eller to før en eventuell konklusjon er helt 
bak mål. Jeg venter enda på den politikeren som går på talestolen i stortinget og sier, nå skal 
vi ha et regelverk som de folkevalgte kan styre etter. Til dette skjer vil det bare fortsette med 
nye klager på vedtak, overprøving av rovviltnemder og store demonstrasjoner. En stor takk til 
dere som stilte opp på demonstrasjonen som var nå på nyåret den 8. januar. 
Årets jordbruksoppgjør står for døra. Husk og kom med innspill. Det er her også viktig at 
dere bruker deres påvirkningskraft ovenfor lokale og sentrale politikere. Still også opp på 
innspill møter i regi av faglaga. Når både fylkesleder i Bonde- og Småbrukarlaget og 
Bondelaget er småfeprodusenter bør vi ha stor påvirkningskraft sentralt. Så kjære medlemmer 



 

 

bruk denne muligheten dere nå har. PÅVIRK TIL DET BESTE FOR SMÅFENÆRINGA I 
OPPLAND. 
I fem år har jeg vert leder i OSG. Det har vært fem krevende og lærerike år. Jeg har blitt 
kjent med mange nye mennesker gjennom dette arbeidet. Mange av dere kommer jeg nok til å 
holde kontakten med, sjøl om dette er mitt siste årsmøte som leder i OSG. For meg er fem år i 
en sånn jobb nok. Nye tanker og føringer må få slippe til i en organisasjon som OSG. 
Organisasjonen skal være levende og hele tiden under utvikling. 
I OSG er vi helt avhengig av å få sponsorpenger inn om trykket og aktiviteten skal være på 
dagens nivå. Når nå nye avtaler skal undertegnes håper jeg både de som har avtaler og 
eventuelle andre potensielle sponsorer vil stille opp og støtte OSG i den jobben de gjør. Jeg 
retter en stor takk til dere som er våre sponsorer i dag og har støttet oss i 2018. TUSEN 
TAKK FOR DERES BIDRAG. 
Til slutt vil takke noen gode støtte spillere i 2018. Oppland Bondelag, Oppland Bonde- og 
Småbrukarlag, Rovviltnemda, SNO, Nortura og Fylkesmannen i Oppland. 
Arnfinn ga etter talen ordet til Ellen M. Syse som valgt møteleder. 
 

Årsmøtesak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
Det ble sendt ut skriftlig innkalling i infobrev 9. januar 2019, påmelding med info ble 
redegjort for igjen på regionmøtene 15. og 17. januar. Påmelding med info ble lagt ut på 
hjemmesida 28. januar. Årsmelding med sakliste til årsmøtet ble sendt og lagt ut på 
hjemmesida 12. februar. Endelig sakliste inkludert innkomne saker, aktivitetsplan, forslag til 
budsjett og valgnemndas innstilling ble lagt ut 13. februar og sendt årsmøteutsendinger og 
lokallagsledere på e-post. Diverse rettinger, tillegg og innstilling fra valgkomiteen har blitt 
sendt ut og lagt på hjemmesida i ettertid. Den trykte årsmeldinga ble sendt i posten og mottatt 
av de fleste 20. februar. 
Vedtak: Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. 

 
Årsmøtesak 3. Opprop 

Pål Kjorstad foretok opprop. 
Deltagere, inkludert stemmeberettigede med utsendingsnr. de hadde på årsmøtet: 
Styret (5): 1. Arnfinn Beito, 2. Ellen M. Syse, 3. Anne Kari Veikleenget, 4. Bjørn Even 
Stenberg, 5. Gro Arneng 
Sekretær/Kasserer: Pål Kjorstad 
Austvang (1): 67. Erik Andrè Flaate Lien 
Biri (1): 41. Kristina Hegge 
Dovre (2): 10. Astrid Elvestad, 9.Torbjørn Elvestad 
Etnedal (0): ingen utsending 
Fåberg (1): 38. Kjell Ivar Bergehagen 
Fåvang (3): 28. Knut Evensen, 29. Johnny Levi Høyessveen, 30. Per Arne Brenden 
Gausdal (5): 33. Ola Skrivlien Venås, 34. Jostein Elde, 35. Olaf Sønstegård, 36. Trond 
Melbø, 37. Ingvild Aarhus 
Hadeland (2): 52. Sondre Imsgard, 53. Erik Bjørkli 
Heidal 0): ingen utsendinger 

            Kolbu (2): 48. Anita Schjøll, 49. Egil Smestad 
            Lesja (3): 6. Irene Amundgård, 7. Gaute Romslo, 8. Ola Hareland 

Lom (2): 13. Tormod Rusten 14. Per Arne Sæterdalen,  
Nord Aurdal (1): 61. Oddgeir Hilmen-Fodnes 
Nord Fron (3): 20. Ola M. Sylte, 21. Marthe Dypdalen, 22. Jonny Mathisen 
Nordre Land (3): 56. Marianne Hamre, 57. Anne Terningen, 58. Hans Erling Ringvold  
Ringebu (2): 26. Jan Erik Brenden, 27. Lars Rudi 



 

 

Sel (1): 18. Leif Arne Storrustløkken 
            Skjåk (1): 12. Susanne Ramstad Brenna 

Slidre (3): 63. Eirik Kolbjørnshus, 64. Steinar Dahlen, 65. Gullik Stee 
Snertingdal (1): 43. Steinar Lyshaug 
Søndre Land (2): 54. Øystein Stokke, 55. Tore Iversen Hagenborg 
Sør Aurdal(0): ingen utsendinger 
Sør Fron (3): 23. Anders Opsahl, 24. Hans K. Rønshaugen, 25. Pål Kjorstad 
Toten III (2): 46. Wenche Rustad Wangen, 47. Ola E. Wangen 
Vestre Toten (1): 50. Ken Lunn 
Vang (1): 68. Inga Bøe 
Vardal (1): 44. Tormod Gunderstuen 
Vågå (3): 15. Per Yngvar Sveahaugen, 16. Sverre Blankenborg, 17. Helen Svare 
Østre Toten (0): ingen utsending 
Øye (1): 66. Ivar Eltun 

            Øyer/Tretten (2): 31. Marthe Lang-Ree, 32. Eivind Fossum 
 Tallene bak lagsnavnet viser hvor mange utsendinger laget stilte med. 

             
Ansvarlig for salg i medlemsbutikken/lagseffekter: Anne I. Terningen 
Valgnemnda: Anita Schjøll, Paal Hveem Kjølseth og Torbjørn Elvestad 
Gjester/tillitsvalgte forøvrig/foredragsholdere: 
Æresmedlemmer: Anders Svare, Gudmund Skotte og Pål Kjorstad 
Leder i Ring 41: Hans Petter Vaberg 
Nestleder i Ring 41: Peder Leirdal 
Styremedlemmer i Ring 41: Anne Kari Veikleenget og Odd Steinar Granheim 
Oppland Bondelag: Kristina Hegge 
Oppland Bonde- og Småbrukarlag: Astrid Olstad 
Norsk Sau og Geit: Else Horge Asplin, Pål Kjorstad, Ken Lunn og Thor Blichfeldt 
Nortura: Erling Skurdal  
Kvam Østside Beitelag: Jonny Mathisen 
Grobakken Landmek: Knut Bergene 
Findmy: Marit Mjøen Solem og Arnstein Solem 
Telespor: Nicolay Jansen 
Foredrag generasjonsskifte Oppland: Gro og Ingrid Arneng 
Foredrag generasjonsskifte Buskerud: Unn Randi og Per Liahagen 
Premie for beste vær: Lars Olav Leirdal 
Premie for beste spælvær: Helene Solerød og Ola Kjorstad, forfall 
Premie for beste bukk: Marianne og Nils Skrebergene 

           Premie for beste gjeterhund: Torkjel Solbakken, forfall 
Tilhørere på årsmøtet som ikke er nevnt over:  
Gunhild Landgraf, Kjell Gudmund Svien, Linda Hagenborg, Else Torill Høyesveen, 
Kristin Bakke Lajord, Jon Arne Nordeng og Eirin Sveahaugen. 
Øvrige årsmøteutsendinger i Ring 41 og seminardeltagere. 

Det møtte 58 stemmeberettigede representanter fra 26 lokallag. 4 lokallag var ikke 
representert i årsmøte. Inkludert 5 stemmeberettigede styremedlemmer møtte 58 
stemmeberettigede delegater. 1 utsending var ute av årsmøtet i sak 10 valg, frem til valg av 3 
varamedlemmer i nummerorden, slik at antall stemmer i valget varierer mellom 57 og 58. 
 

Årsmøtesak 4. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møtelederen 
Vedtak: Anne Terningen og Lars Rudi ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen 
sammen med møteleder og sekretær. 



 

 

 
Årsmøtesak 5. Årsmelding for fylkeslaget for 2018 

Pål Kjorstad gikk gjennom årsmeldingen ved å sakse hovedpunkter fra den med en 
powerpoint-fremsyning. Han takket gode medarbeidere som Sidsel Røhnebæk, Terje Bakken, 
Eirik Kolbjørnshus, Roy Bekkevold og Leif Arne Sandbekken. Han gjekk i gjennom listen 
over saker styret har gjennomført i året. Av saker nevnte han sponsoravtalene som OSG har, 
som må reforhandles i 2019, den litt negative medlemsutviklinga i Oppland, NM i 
saueklipping, Naturbruksalliansen og rovviltsaker. Han refererte også til beste vær, beste 
spælvær, beste bukk og beste gjeterhund, at beitesesongen 2018 kom til å bli husket for 
tørkesommeren med fine lam. Eller viste han til den trykte årsmeldingen for 2018, som er 
utsendt til alle medlemmer. Han viste også til at det er mange saker til dette årsmøtet og 
brukte ikke mere tid enn nødvendig. 
Ord i saka: Eivind Fossum og Arnfinn Beito. 
Vedtak: Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. 
 
 

Årsmøtesak 6. Revidert regnskap for fylkeslag 2018 
Pål Kjorstad gikk gjennom regnskapene for 2018, forklarte enkeltposter og viste til 
revisjonsrapporten.  

Ord i saka: Eivind Fossum. 
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
 

Årsmøtesak 7. Årsmelding Oppland Radiobjøllelag 2018 
Driftsleder Pål Kjorstad gikk gjennom årsmeldinga. Han viste spesielt til utviklinga av 
Oppland Radiobjøllelag og synte frem utviklingene laget hadde hatt. Pr. dato er det 4009 
aktive radiobjeller og 1035 findmy-enheter. Omlag 1/3 av besetningene i Oppland har nå en 
eller annen form for overvåkingsutstyr fra laget i besetningen de tilhører. Prosjektene med 
radiobjøller på lam i Sør-Aurdal og Fron ble spesielt nevnt med at tapstalla for lam med 
radiobjøller og da klaver var spesielt mye lavere enn lam uten utstyr. 
Ord i saken: Erling Skurdal og Tore Iversen Hagenborg. 
Vedtak: Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. 

 
Årsmøtesak 8. Revidert regnskap Oppland Radiobjøllelag 2018 

Pål Kjorstad gikk gjennom regnskapene for 2018 og forklarte enkeltposter.  
Ord i saka: Leif Arne Sandbekken 
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
 

Årsmøtesak 9. Saker som styret og lokallaga vil ha behandla 
 
Årsmøtesak: 9 a. Ekstra driftstilskudd til fylkeslaget v/fylkesstyret 
Saksframstilling og forslag til vedtak:  

I 2017 vart det krevd inn kr. 90,- pr. hovedmedlem i ekstra driftstilskudd til fylkeslaget ut fra 
medlemstallet pr. 31/12 2016. I 2018 vart det ikke krevd inn noe da vi gikk i overkant av kr. 
100.000,- i overskudd i 2017. I 2018 har vi et underskudd på omlag kr. 75.000,- Styret i OSG 
fremmer forslag om at det for 2019 kreves inn kr. 60,- pr. hovedmedlem i ekstra driftstilskudd 
til fylkeslaget ut fra medlemstallet pr. 31/12 2018. 
Bjørn Even Stenberg la frem styrets forslag. 
Ord i saka: Ingen. 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 



 

 

Årsmøtesak: 9 b. Refusjon for deltagelse på årsmøte for lokallags-utsendinger 
v/fylkesstyret 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

Styret i OSG fremmer forslag på at det blir gitt samme refusjon til lokallaga som i 2018 fra 
fylkeslaget på kr. 750,- pr. årsmøteutsending som deltar på årsmøte i Oppland Sau og Geit for 
2018. Det blir ikke gitt refusjon til utsendinger under 35 år, da disse likevel får årsmøtehelgen 
dekket. I tillegg vil årsmøteutsendinger som får busskyss en reduksjon i refusjonen på kr. 
250,-. For å få refusjonen utbetalt må lokallaget innen eller senest på årsmøtet i OSG ha endra 
styresammensetningen på «Min side» på hjemmesida til NSG eller sendt rapport om dette til 
sekretæren i OSG. Refusjonen på kr: 750,- pr. utsending blir utbetalt etter at refusjonen for 
medlemskontingenten for 2019 er innkommet på konto til OSG. 
Bjørn Even Stenberg la frem styrets forslag 
Ord i saken: Ingen. 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Årsmøtesak: 9 c. Organisering av rovviltarbeidet i OSG v/Rovviltutvalget i OSG  
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

Årsmøtevedtak 2018: "Styret i OSG utnevner et utvalg for 2018, som utarbeider et forslag 
som styret i OSG skal drøfte og behandle. Utvalget skal komme med forslag til mål for og 
organisering av rovviltarbeidet i OSG. Utvalget bør bestå av 3-5 personer spredt utover 
fylket." 
Utvalget har vært dette: Jonny Mathisen – Midtdalen, Wenche R Wangen - Toten/Hadeland, 
Erik Bakken – Norddalen, Geir H. Fodnes – Valdres og Marthe Lang-Ree - Sørdalen/Land. 
Utvalget fremmer og ber årsmøtet i OSG om å støtte og vedta at denne framtidige 
organisering vil være et forslag som vil avlaste styret, samtidig som vi ønsker at vi ute skal 
bidra i større grad inn til styret.  

1. Utvalget foreslår at styret fortsatt skal ha et rovviltutvalg i likhet med utvalget som har 
sittet nå og som er utnevnt av styret. Representanter bør være 5 stk. og de skal være 
fra ulike deler av fylket.  

2. Utvalget foreslår at en representant fra rovviltutvalget, fortrinnsvis leder, møter i 
styremøtene i OSG med talerett. 

Arnfinn Beito la frem saka for årsmøtet. 
Ord i saken: Arnfinn Beito, Jonny Mathisen, Knut Evensen, Irene Amundgård, Kristina 
Hegge, Eivind Fossum og Marthe Lang-Ree. 
Vedtak: Utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt med endring i punkt 2, slik at årsmøtets 
vedtak ble dette: 

1. OSG skal ha et rovviltutvalg i likhet med utvalget som har sittet nå, og som er utnevnt 
av styret. Antall representanter skal være 5 stk. og de skal være fra ulike deler av 
fylket.  

2. En representant fra rovviltutvalget, fortrinnsvis leder, møter på styremøtene i OSG når 
styret i OSG eller rovviltutvalget selv ber om det. 
 

Årsmøtesak: 9 d. Økonomi i geiteholdet v/Slidre Sau og Geit 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

Nok en gang er geiteholdet i Oppland, og resten av landet under sterkt press. Denne gangen er 
det reduserte kvoter, økt omsetningsavgift og nedjustering av kvalitetsbetaling på mjølk som 
gir svært uheldige utslag hos de fleste geiteholdere. Pr i dag er kvalitetsbetalinga pr. liter 
mjølk en god del høyere på geitemjølk enn det den er på kumjølk. Dette har TINE satt seg 
fore å utjevne ved å redusere i kvalitetsbetalinga til geitemjølksprodusentene. Vedtak gjort i 
styret i desember 2018 gir en prisnedjustering pr liter elitemjølk på 20 øre fra første mars 



 

 

2019. Ved nyttår økte omsetningsavgifta på mjølk med 6 øre pr liter. Dette kommer i tillegg 
til reduksjon i kvote på 6%. 
Alle geitebønder i Norge har vært i gjennom en vesentlig investering i drifta si de siste 15 åra. 
Då dette arbeidet i forbindelse med smittesanering vart gjort, låg selvsagt hele kvota på hver 
enkelt gard til grunn i investeringsgrunnlaget. De færreste regna med å måtte redusere antall 
leverte liter og attpåtil få redusert betalt. Med tru på framtida og med lovnader fra TINE 
investerte mange geiteholdere i gardene og driftsapparata sine. Med god støtte fra TINE 
rådgivning vart kostnadsoverslag og dekningsbidrag utregna. Signalet fra TINE var klart og 
tydelig: bare produsentene fikk orden på dyrehelsa og betre kvalitet på råvara så kunne man i 
TINE utvikle og markedsføre kanskje verdens beste geitoster. Og TINE lager faktisk geitoster 
i verdensklasse, både brune og kvite! Men de kommer ikke frem til forbruker! Det må mere 
markedsføring til og varene må få plass i hyllene for å øke salget. 
Et bruk med 80000 kg kvote vil med dagens forholdstall måtte levere 5000 liter mindre enn 
potensialet og i tillegg miste 26 øre pr liter levert mjølk. Det kan utgjøre over 60000 kroner i 
året, litt avhengig av pris-sone og kvalitetstillegg. 
Forslag til vedtak: Årsmøtet i Oppland Sau og Geit ser dette som svært alvorlig og ber OSG 
spille inn dette til OB, OBS og NSG med beskjed om at disse støtter innspillet og oppfordrer 
faglaga sentralt til å ta tak i denne saka eller på annen måte kompensere dette over 
jordbruksavtalen. 
Gro Arneng la frem saka for årsmøtet. 
Ord i saka: Irene Amundgård, Marthe Dypdalen, Ken Lunn, Kristina Hegge og Knut Evensen. 
Vedtak: Årsmøtet gav full tilslutning til forslaget til vedtak og styret fikk fullmakt fra 
årsmøtet til å konkretisere vedtaket basert på ordskiftet i saka, der økt grunntilskudd, økt 
driftstilskudd og økt utmarksbeitetilskudd ble nevnt i tillegg til å fronte geiteprodukter like 
mye som sau og lam på grillaksjoner. 
 

Årsmøtesak: 9 e. Økonomi i saueholdet v/fylkesstyret 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

Som kjent har saueholdet vært prega av svært dårlig økonomi lenge, og de 2 siste åra har dette 
fått fatale konsekvenser for hele næringa. Bakgrunnen er selvsagt i det store og hele 
overproduksjonen kombinert med at noen også hevder at «undersalget» av produkter, særlig 
av sau spiller en stor rolle. Men uansett hva vi gjør eller sier så vil ikke økonomien i 
saueholdet bedre seg vesentlig før markedet er i balanse. Styret i Oppland Sau og Geit ser 
dette som en veldig viktig sak, og kommer ikke markedet i balanse i løpet av 2019 vil vi få et 
enda større ras i næringa, og produksjonen vil bli fordelt på enda færre produsenter i en 
næring som ikke har noen å miste. 
Forslag til vedtak: Årsmøtet i Oppland Sau og Geit ser dette som svært alvorlig og ber OSG 
spille inn dette til OB, OBS og NSG med beskjed om at disse støtter innspillet og oppfordrer 
faglaga sentralt til å ta tak i denne saka eller på anna måte kompenserer dette over 
jordbruksavtalen. 
Arnfinn Beito la frem saka. 
Ord i saka: Marthe Dypdalen, Kristina Hegge, Jonny Mathisen, Hans Erling Ringvold, Kjell 
Gudmund Svien, Wenche Rustad Wangen, Marianne Hamre, Ola Masseng Sylte, Ingvild 
Aarshus, Gullik Stee, Pål Kjorstad og Marthe Lang-Ree. 
Vedtak: Årsmøtet gav full tilslutning til forslaget til vedtak og styret fikk fullmakt fra 
årsmøtet til å konkretisere vedtaket basert på ordskiftet i saka, der økning av 
utmarksbeitetilskudd med kr. 75,- pr. dyr, økt produksjonstilskudd med kr. 200,- pr. dyr fra 1-
126 dyr, økning av avløysertilskuddet til kr. 90.000,- og vurdering av botnfradraget ble nevnt. 
 

 



 

 

Årsmøtesak: 9 f. Økonomi i aktive lokallag v/Fåvang Sau og Geit 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

På årsmøte til Fåvang Sau & Geit ble det under årsmøtet 24. januar fremmet følgende sak: 
Fåvang Sau & Geit er et veldrevet og aktivt lag. Å være aktiv krever at man har økonomi til å 
gjennomføre planlagte og nødvendige arrangement. Fåvang Sau & Geit har i mange år 
arrangert klippekurs. Her har det vært deltakere fra fjern og nær da det ikke arrangeres mange 
slike kurs i nærheten. Deltagere blir belastet for kurset som går fra fredag-søndag, kalt for 24 
timers kurs. Siste kurs som var et B-kurs kostet 2500,- pr deltager, noe som vi ser og erfarer 
er i høyeste laget for mange da det stort sett er ungdom i skolealder som deltar. I tillegg 
kommer overnatting, mat mm. Fra Sau & Geit sentralt så mottar vi inntil 10 000,- i kursstøtte. 
Vi kan selvsagt høyne kursavgiften, men som nevnt da ekskluderer vi flere, noe som ikke er 
ønskelig fra vår side. Vi bruker godkjente/sertifiserte instruktører, slik at vi har flinke og 
dyktige lærere. All honnør til dem. De er organisert i Norsk saueklippers forening og har eget 
oppsett for kostnader til sine kurs. Siste kurs så regnskapet slik ut:  

• 37 000,- i kursutgifter  
• 25 000,- i deltakeravgift  
• 10 000,- i kursstøtte  

Dvs. et underskudd på ca. Kr.2000,- for å holde kurs, skaffe nok og tørr sau, organisere 
påmelding, kreve innbetaling, sende ut informasjon mm. Vi ser nødvendigheten av å utdanne 
klippere, og vi er i vårt område bortskjemte med gode klippere, ingen ventetid på klipping. 
For videre opplegg er vi mer skeptiske når vi går med røde tall. Heve kursavgiften må vi 
tenke oss om som nevnt, så en evaluering må til. Vi spør da om det er vår oppgave som 
lokallag å stå for utdanning av klippere med røde tall som fortjeneste?  

Fåvang Sau & Geit fremmer da følgende forslag til årsmøte: «Aktive lag skal ikke tape på å 
ha høy aktivitet. I for eksempel Bondelaget omfordeles midler etter søknader fra de enkelte 
lag, og det kompensere økonomisk etter aktivitet i laget. Vi mener det må være mulig å søke 
om midler fra fylke eller sentralt for å opprettholde høy aktivitet som kurs mm i den enkelte 
lokallag. Det må stimuleres til å ha gode og aktive lokallag som er NSG utad. 

Anne Kari Veikleenget la fram saka for årsmøtet.                                                                                               
Ord i saka: Anne Terningen, Hans Erling Ringvold, Jostein Elde, Marianne Hamre, Tore 
Iversen Hagenborg og Knut Evensen                                                                                         
Vedtak: Årsmøtet slutter seg til forslaget til vedtak i saka og spiller dette videre inn til NSG 
sentralt. Styret i OSG fikk fullmakt til å ferdigstille et konkret forslag til NSG basert på 
ordskiftet i saka om økning i kursstøtte direkte fra NSG fra en vedtatt budsjettpost, refusjon 
basert på aktivitet til lokallaga og ulike andre former for kursstøtter. 

Årsmøtesak: 9 g. Sammenslåing av Hedmark Sau og Geit og Oppland Sau og Geit 
v/fylkeslaget 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

På årsmøtet i 2018 ble dette vedtatt: Styret i OSG får fullmakt til å drøfte og utrede saka i året 
som kjem og komme tilbake til saken på neste årsmøte. Det har ikke vært noen kontakt 
mellom styrene i fylkeslaga, men lederne har hatt en prat på slutten av året.  
Det ble ikke fremmet noe vedtak, men styret i OSG vil ha svar på disse spørsmåla fra 
årsmøtet:  

• Vil årsmøtet at styret skal arbeida aktivt for at fylkeslaga skal slå seg sammen? 
• Hvis ja, skal styret få fullmakt til å arbeide fram en modell fram til neste årsmøte? 



 

 

• Hvis nei, skal vi legge denne saken død og ta den opp igjen, hvis eller når det blir 
aktuelt, senere? 

Arnfinn Beito la fram saka for årsmøte:  
Ord i saken: Kristina Hegge, Jonny Mathisen, Knut Evensen, Pål Kjorstad, Jan Erik Brenden, 
Arnfinn Beito, Olav Skrivlien Venås, Marthe Dypdalen, Marthe Lang-Ree, Gullik Stee, 
Øystein Stokke, Ellen M. Syse og Hans Erling Ringvold. 
Styret i OSG fikk kritikk for manglende oppfølging av denne saka med bakgrunn i vedtaket 
som ble gjort i årsmøtet i 2018. Saka ble diskutert og det var full enighet om tettere samarbeid 
med Hedmark Sau og Geit, men en hvis skepsis til fusjon i nær fremtid. 
Vedtak: Styret i OSG får fullmakt til å drøfte og utrede saka i året som kjem og legge frem 
saken med konkrete punkt og innstilling til vedtak på neste årsmøte. 
 

Årsmøtesak: 10. Valg  
Det var 57 stemmeberettigede i årsmøtet i sak 10a-c og 58 i sak 10d-l 

a. Leder for 1 år 
Valgnemndas forslag: Knut Evensen, Fåvang Sau og Geit 
Resultat: Knut Evensen ble valgt med 56 stemmer, 1 blank. 
 

b. 2 styremedlemmer for 2 år 
Valgnemndas forslag: Jonny Mathisen, Nord-Fron Sau og Geit 
Benkeforslag Slidre Sau og Geit: Eirik Kolbjørnshus, Slidre Sau og Geit 
Resultat: Eirik Kolbjørnshus ble valgt med 29 mot 26 stemmer, 2 blanke. 
Valgnemndas forslag: Frode Rudland, Kolbu Sau og Geit 
Benkeforslag Slidre Sau og Geit: Jonny Mathisen, Nord-Fron Sau og Geit 
Ord i saka: Eivind Fossum 
Resultat: Jonny Mathisen ble valgt med 41 mot 14 stemmer, 2 blanke. 
 

c. Nestleder til styret for 1 år 
Valgnemndas forslag: Ellen Marie Syse, Lesja Sau og Geit 
Resultat: Ellen Marie Syse ble enstemmig valgt med 57 stemmer. 
 

d. 3 varamedlemmer til styret for 1 år i nummerrekkefølge 
Valgnemdas forslag i rekkefølge: 

1. Ola Hareland, Lesja Sau og Geit og styremedlem i Ring 41 
Resultat: Ola Hareland ble enstemmig valgt med 58 stemmer 

2. Eirik Kolbjørnshus, Slidre Sau og Geit 
Eirik Kolbjørnshus hadde meddelt valgkomiteen dagen før at han hadde trukket seg, i tillegg 
ble han valgt inn som styremedlem i sak 10b. 
Benkeforslag Slidre Sau og Geit: Hans Erling Ringvold, Nordre Land Sau og Geit 
Benkeforslag Kolbu Sau og Geit: Frode Rudland, Kolbu Sau og Geit 
Resultat: Frode Rudland ble valgt med 28 mot 24 stemmer, 6 blanke. 

3. Anne Ingeborg Terningen, Nordre Land Sau og Geit 
Resultat: Anne Terningen ble enstemmig valgt med 58 stemmer. 
 

e. Revisor for 1 år 
Valgnemndas forslag på Toten Regnskapskontor som revisor. Resultat: Enstemmig valgt. 
 
 
 

f. 1 medlem m/vara i valgnemnda for 2 år 



 

 

Valgnemndas forslag: Anita Schjøll, Kolbu Sau og Geit, m/vara Sondre Imsgard, Hadeland 
Sau og Geit 
Benkeforslag Slidre Sau og Geit: Arnfinn Beito, Slidre Sau og Geit i stedet for Anita Schjøll 
Resultat: Arnfinn Beito ble valgt med 34 mot 15 stemmer, 7 blanke og 2 forkasta. Sondre 
Imsgard som vara ble enstemmig valgt 
 

g. Leder i valgnemnda for 1 år 
Valgnemndas forslag på leder i valgnemnda: Anita Schjøll, Kolbu Sau og Geit m/vara Paal 
Hveem Kjølseth, Kolbu Sau og Geit 
Benkeforslag Slidre Sau og Geit: Arnfinn Beito, Slidre Sau og Geit 
Resultat: Arnfinn Beito m/vara Paal Hveem Kjølseth ble enstemmig valgt  
 

h. Valg av 5 utsendinger til årsmøte i NSG 2018 
Valgnemdas forslag: Styret i Oppland Sau og Geit med unntak av Gro Arneng, som er 
direktevalgt geiterepresentant. I stedet for Gro møter 1. vara Ola Hareland. 
Ut fra forslaget til valgkomiteen og valget i dag skulle da disse møte: Knut Evensen, Ellen M. 
Syse, Eirik Kolbjørnshus, Jonny Mathisen og Ola Hareland.  
Kandidatene ble deretter informert og forespurt om det aktuelle tidsrommet for møtet og etter 
at alle hadde sjekket sine avtaler ble disse enstemmig valgt: 

1. Knut Evensen, leder i OSG 
2. Ellen M. Syse, nestleder i OSG 
3. Eirik Kolbjørnshus, styremedlem i OSG 
4. Jonny Mathisen, styremedlem i OSG 
5. Frode Rudland, 2. vara i OSG 

 
Vara: 

1. Peder Leirdal, leder i Ring 41 
2. Odd Steinar Granheim, nestleder i Ring 41 
3. Ola Masseng Sylte, leder i Nord-Fron Sau og Geit 

 
i. Møteleder for årsmøtet i 2019 

Valgnemndas forslag: Ellen M. Syse m/ vara Gro Arneng  
Resultat: Enstemmig valgt. 
 

j. Valg av ansvarlig til utleie av utstyr i Oppland Radiobjøllelag for 1 år 
Valgnemndas forslag: Driftsleder i Oppland Radiobjøllelag Pål Kjorstad.  
Resultat: Enstemmig valgt. 
  

k. Fastsette godtgjørelser til tillitsvalgte, til leder og til rovviltansvarlig i 
2019 

Valgnemndas forslag til møtegodtgjørelse/godtgjørelse for oppdrag for styret er kr. 175 pr. 
time fra avreise til hjemkomst. Kjøregodtgjørelse dekkes etter Statens satser, for tiden kr. 4,03 
pr. km med skattefri sats kr. 3,50 pr. km. Telefonmøte godtgjøres med kr. 600 pr. møte. 
Benkeforslag fra Snertingdal Sau og Geit: Endring av timesatsen til kr. 200,- 
Resultat: Valgnemndas forslag ble vedtatt med 47 mot 9 stemmer 
 
Valgnemndas forslag på ledergodtgjørelse for 2019: kr. 25.000 + godtgjørelse for møter og 
eventuelle prosjekter.  
Resultat: Enstemmig vedtatt. 



 

 

Valgnemndas forslag på godtgjørelse for rovviltarbeid i 2019: kr. 10.000 i fast godtgjørelse 
og kr 175 pr. time for utført arbeid. Kjøregodtgjørelse dekkes etter Statens satser.  
Benkeforslag fra Snertingdal Sau og Geit: Fast godtgjøring økes til kr.20.000,-  
Resultat: Valgnemndas forslag ble vedtatt med 54 mot 4 stemmer 
 

l. Fastsette leiepris pr. enhet for radiobjøller/findmyenheter 2019 
Valgnemdas forslag: Basert på at leieprisen også er med på å dekke innkjøp av utrangerte og 
tapte enheter: Kr. 260,- pr, enhet pr. år.  
Resultat: Enstemmig vedtatt. 
 

Årsmøtesak 11. Arbeidsoppgaver og budsjett 2019 
Pål Kjorstad gikk gjennom forslaget til arbeidsplan for styret og forslag til budsjetter for 
fylkeslaget og radiobjøllelaget. 
 
 
 
Styrets forslag til prioriterte arbeidsoppgaver 2019: 

• Bidra til at et medlemskap i NSG skal lønne seg både i 2019 og fremover for 
småfeholdet i Oppland 

• Innspill til jordbruksforhandlingene 2019 
• Delta på styremøte, årsmøter og medlemsmøter i lokallag som spør om det 
• Bidra til godt samarbeid og komme med gode og konstruktive innspill til småfeholdets 

beste til NSG, Nortura, Tine, Fylkesmannen, nabofylkeslag, Oppland Bondelag, 
Oppland Bonde- og Småbrukarlag 

• Bidra i arbeidet for økt oppslutning om sauekontrollen 
• Medlemsverving – mål >1250 medlemmer i 2019 
• Oppdatering av hjemmesida, inkludert rovviltartikkelen 
• Søke FKT-midler, midler fra «Tilskudd til tiltak i beiteområder» og andre midler til 

drift av Oppland Radiobjøllelag   
• Videreføre engasjementet i rovviltarbeidet inkludert Rovviltutvalget som bidragsyter 
• Gjennomføre styremøter etter oppsett plan med saker fra Ring 41, geit og OGL 
• Planlegge kontaktmøter/regionmøter i 2019/20 og seminar/årsmøte i februar 2020 
• Arbeida med utfordringer til gjerding/gjerdeplikt, spesielt mot utmark 
• Arbeide med rekruttering til næringa – tiltak for unge småfebønder 
• Arbeida med mere faglige småfesaker, som på avl-, beitebruk-, produksjons- og 

dyreholdrelaterte områder 
• Beholde generaldebatt på neste årsmøte med god nok tid 
• Drøfte og utrede fylkessammenslåinga med Hedmark Sau og Geit i forhold til vedtak i 

sak 9i og avholde minst 1 felles styremøte med Hedmark Sau og Geit 
• Arrangere seminar, møte og turopplegg i Oppland for Rogaland Sau og Geit 
• Følge opp kompetansekravet som nå kommer opp i forhold til ny dyrehelseforskrift 
• Sørge for at det arrangeres grillaksjoner/markedsføring av sau/lam- og geite-produkter 

Ord i saka: Marthe Dypdalen, Kristina Hegge, Marthe Lang-Ree, Eivind Fossum, Arnfinn 
Beito og Knut Evensen 
Vedtak: Styrets forslag ble gjennomgått, gjort om og vedtatt med de endringer og tillegg som 
kom frem i møtet. I tillegg ble det vedtatt at styret skulle sørge for å konkretisere planen med 
underpunkter for å både ha et bedre arbeidsdokument og for å vise hva som ble gjort. 
 



 

 

Styrets fremmet dette budsjettet for fylkeslaget på årsmøte: 
Fylkeslaget  Budsjett 2019 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Regnskap 2017 

Inntekter:         
Kontingenter 335000 337743 345000 347780 
Ekstra driftstilskudd 61800   0 95670 
Sponsor/annonser/kurs 128000 128000 128000 128000 
Renteinntekter 5000 6004 4500 4981 
Årsmøte/seminar     0 0 
Sponsor/biletter demonstrasjon 112790   0 122003 
Tilskudd og andre inntekter 15000 18331 10000 44943 
Sum inntekter 657590 490078 487500 743377 
          
Utgifter:         
Fagdag, rundskriv, mm 4800 9600 6000 5470 
NSG-produkter til videresalg 0 18932 0 0 
Ledergodtgjørelse 25000 25000 25000 25000 

Tillitsvalgtgodtgjørelse 85000 98788 84500 81025 

Rovviltarbeid 30000 23300 60000 180079 

Fastgodtgjørelse administrasjon 110000 110000 110000 110000 

Regnskap/annet 13500 13500 12000 11600 
Arbeidsgiveravgift 30000 29373 32000 31185 
Møteutgifter rovvilt 112790   11000 10962 
Revisjon/rekvisita/fakturering 5000 4264 5000 5182 
Årsmelding 24000 23398 21500 17758 
Årsmøte inkl.støtte utsend. 110000 60983 70000 52730 

Styre-/medlemsmøter. 20000 19817 30000 15246 

Porto 4500 6728 8500 8386 
Reisekostnader 45000 62494 45000 44124 
Premier, gaver, andre kostnader 10000 24384 5000 9675 

Andre kostnader 3000 25000 7500 2444 

Bilgodtgjørelse rovvilt 25000 8749 26000 26012 
Sum utgifter 657590 564310 559000 636878 

          

Resultat 0 -74232 -71500 106499 
 
Ord i saka: Ingen 
 
Vedtak: Arbeidsoppgaver og budsjett for fylkeslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 



 

 

Styret fremmet dette budsjett for Oppland Radiobjøllelag på årsmøte: 
Budsjett Oppland Radiobjøllelag 
2019         
      Nytt admin.   

Inntekter 
Budsjett 
2019 

Rekneskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2018 

Egne midlar          
Tilskot FKT og OBB 600000 900000 640000 500000 
Leieinntekter radiobjølle/fms 1532440 1433035 1439605 1410000 
Leieinntekter salsteinsavlesere 33000 24000 24000 60000 
Refusjon tap av bjøller/overforbruk 40000 52000 49330 10000 
Renteinntekter 2000 2425 1500 1500 
Sum inntekter 2207440 2411460 2154435 1981500 
          
Utgifter         
Kataloger, mapper 0   0 0 
Saltsteinavlesere 17200 38000 38000 0 
Sekretærtjenester 0 0 0 0 
Abonnement 900000 829072 792408 860000 
Utstyr 1000000 1394589 1394589 945000 
Fastgodgj. administrasjon 90000 90000 90000 90000 
Regnskap 14000 13500 15000 15000 
Godtgjøringer 5000 0 0 0 
Arbeidsgiveravgift 11500 11099 11500 11500 
Kontorleie/rekvisita 0 0 0 0 
Fakturering, revisjon 16000 15731 15000 15000 
Årsmelding 12000 11699 10750 10750 
Årsmøte 15000 3918 10000 10000 
Styre-/medlemsmøter 5000 2215 4250 4250 
Porto 5000 4152 5000 5000 
Reisekostnader 14000 9026 14000 14000 
Andre kostnader 2000 0 1000 1000 
Sum utgifter 2097700 2423001 2401497 1981500 
          
Resultat 100740 -11541 -247062 0 

Innkjøp 850 nye enheter, alt ettersom tilskudd, abonnement: kr. 260,- og sikkerhetsmargin for 
å slippe å komme i ny underskudd-situasjon. 

Ord i saka: Ingen 

Vedtak: Budsjettet for Oppland Radiobjøllelag ble enstemmig vedtatt 
 
 
 
 



 

 

Årsmøtesak 11. Tid og sted for årsmøte 2020 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

Tida for å ha årsmøte/seminaret i Oppland er vel nå kommet, og styret ber om forslag på 
årsmøtested. Tidspunktet er mest naturlig lørdag 22/2-2020. 

Dette er steder vi har vært de siste åra: 

• 2019: Storefjell Resort Hotel, Gol – sammen med Buskerud 
• 2018: Comfort Hotel Runway, Gardermoen – sammen med Hedmark og Buskerud 
• 2017: Spidsbergseter Resort Rondane – sammen med Hedmark 
• 2016: Quality Hotel Strand, Gjøvik – sammen med Hedmark og Akershus 
• 2015: Dombås Hotell, Dombås 
• 2014: Radisson Blu Resort Beitostølen, Øystre Slidre 
• 2013: Gudbrandsdal Hotel Spidsbergseter, Ringebu – sammen med Hedmark 
• 2012: Quality Hotel Strand, Gjøvik  
• 2011: Quality Hotel, Øyer 
• 2010: Vågå Hotel, Vågå 
• 2009: Quality Hotel, Fagernes 
• 2008: Spåtind Høyfjellshotell, Nord-Torpa 
• 2007: Spidsbergseter, Ringebu 
• 2006: Rondeslottet, Otta 
• 2005: Sanderstølen, Nord-Aurdal 
• 2004: Honne, Biri 
• 2003: Dalseter Høyfjellshotell, Espedalen 
• 2002: Bjorligard Hotell, Bjorli 
• 2001: Quality Hotel, Fagernes 
• 2000: Toten Hotell, Bøverbru 
• 1999: Quality Hotel, Øyer 

Pål Kjorstad la fram saka 
Ord i saka: Marthe Dypdalen, Knut Evensen, Gullik Stee og Ellen M. Syse 
Vedtak: Årsmøte 2020 blir arrangert den 22. februar i Oppland. Det ble antydet av flere at 
Fefor i Nord-Fron var et egnet sted. Styret fikk fullmakt fra årsmøtet til å ta endelig vedtak i 
saka basert på drøftinger i møtet og praktiske føringer som måtte komme opp. 
 

Årsmøtesak 13. Avslutning 
I årsmøtet kom det hilsninger og takk for samarbeidet i 2018 fra Oppland Bondelag v/Kristina 
Hegge og Oppland Bonde- og Småbrukarlag v/Astrid Olstad. 
Etter at årsmøtesakene var ferdig behandlet overlot møteleder Ellen M. Syse ordet til den 
avgåtte leder Arnfinn Beito, som takket for seg, takket for engasjementet og deltagelsen på 
årsmøtet og ønsket lykke til videre med seminaret og vel møtt til årsmøtemiddag med 
seremoni senere om kvelden med utdeling av premier og gaver. Han ønsket det nye styret 
lykke til. Knut Evensen takket for tilliten og var klar for å ta tak i det nye vervet sammen med 
styret.  
 
 
 
 



 

 

Årsmøtesak 14. Generaldebatt 
Generaldebatten ble innledet ved at Arnfinn Beito las opp skrivet han hadde skrevet og sendt 
inn til styret i NSG på nyåret angående den såkalte Kleppe-saka. Dette skrivet er bare brukt i 
organisasjonen og skal ikke publiseres etter vedtak i styret i OSG. Årsmøtet fikk dermed høre 
og se hvordan Kleppesaka hadde vært opplevd fra Arnfinn si side.  
Som nestleder i NSG ble Pål Kjorstad spurt om å reflektere over sin rolle i dette og hvordan 
styret i NSG ser på denne saken. 
Ord i saka: Tor Grøthe, Hans Petter Vaberg, Arnfinn Beito, Pål Kjorstad, Knut Evensen, og 
Gro Arneng. 
Saka tok såpass lang tid at det ikke ble tatt opp noen annen sak under gereraldebatten 
 

Årsmøtesak 15. Utdeling av premier og utmerkelser og årsmøtemiddag 
I premiesamlinga før og under årsmøtemiddagen ble det foretatt markering med utdeling av 
premier og utmerkelser i regi av Oppland Sau og Geit. Arnfinn Beito ledet seremonien, der 
Peder Leirdal, Pål Kjorstad, Ken Lunn, Gro Arneng og Erling Skurdal bistod i utdelingene. 
 
Premier og utmerkelser ble tildelt disse fra Oppland: 
Premie for beste vær ble tildelt: Lars Olav Leirdal, avdeling 57 Toten 
Premie for beste spælvær ble tildelt: Helene Solerød og Ola Kjorstad, avdeling 42 Fron 
Premie for beste bukk ble tildelt: Marianne og Nils Skrebergene, Slidre Sau og Geit 
Premie for beste gjeterhund: Torkjell Solbakken, Lom Sau og Geit 
Premier for beste lokallag i Oppland: 

1. Fåvang Sau og Geit, kr. 5.000,- 
2. Nordre Land Sau og Geit, kr. 2.500,- 
3. Slidre Sau og Geit, kr. 1.250,- 

Hans Erling Ringvold, Nordre Land Sau og Geit ble tildelt fylkeslagets diplom 
Eirik Kolbjørnshus, Slidre Sau og Geit ble tildelt fylkeslagets diplom 
Leif Arne Sandbekken, Eina - OSG sin regnskapsfører, ble tildelt fylkeslagets diplom 
Arnfinn Beito ble takket for sin store innsats som leder i OSG  
Anne Kari Veikleenget ble takket for sin store innsats som styremedlem i OSG og Ring 41 
Bjørn Even Stenberg ble takket for sin store innsats som styremedlem i OSG 
Hans Petter Vaberg ble takket for sin store innsats som leder i Ring 41 
Anita Schjøll fikk blomst og gave for sitt store arbeid i valgkomitèen 
Anne Terningen fikk blomst for sitt store arbeid i medlemsbutikken 
 

Årsmøtesak 16. Fagforedrag  
• Framtidas saueavl v/Avlssjef i NSG Thor Blichfeldt 
• Info fra Husdyrsystemer, Grobakken Landmek og Fron Traktorservice, v/Knut 

Bergene  
• Organisasjonsarbeid i NSG v/Organisasjonssjef i NSG Ken Lunn 
• Utfordringer i beiteområd, v/Jonny Mathisen, beitelagsleder i Kvam Østside Beitelag 
• Beredskapsplanarbeid i beiteområder, v/Marit Mjøen Solem, Kvikne i Østerdalen 
• Nortura - info, v/Erling Skurdal, Nortura SA 
• Generasjonsskifte på garden v/Gro og Ingrid Arneng, Øystre Slidre 
• Generasjonsskifte på garden v/Unn Randi og Per Liahagen, Gol 
• Nytt innen elektronisk overvåking, v/Nicolay Jansen, Telespor AS 
• Nytt innen elektronisk overvåking, v/Marit Mjøen og Arnstein Solem, Findmy AS 

 
Det er lagt ut pdf-fil av alle foredraga på hjemmesiden til OSG 



 

 

Utstillere under arrangementet:  
Grobakken Landmek 
Findmy AS 
NSG–medlemsbutikk v/Anne Terningen 
 
 
Storefjell Resort Hotel, Golsfjellet, 22. – 24/2 2019 
 
 
 
 
               Anne Terningen                                             Lars Rudi 
                       (sign)                                                              (sign)    
                 Årsmøtevalgt                                                     Årsmøtevalgt                                       
 
 
 
 
 
               Ellen M. Syse                                             Pål Kjorstad  
                    (sign)                                                                 (sign)                    
                 Møteleder                           Sekretær 
 
 


