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Møtested:   Lily Country Club, Kløfta 

 
Møteledelse:   Ordfører   Ragnhild Sæle 

    Varaordfører Arvid Wold 
 

Referenter:     

Anne Grete Stabekk 
Lars Erik Wallin  

Siv Bøifot  
Yngve Ekern (sak 16a) 

Thor Blichfeldt (sak 16b, 16c og 17) 
Per Fossheim (sak 17) 

Karianne Kjelstrup (sak 17) 

Marthe Lang-Ree (sak 17) 
Sakliste: 

1. Åpning 
2. Opprop 

3. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden for møtet 

4. Valg av to utsendinger til å skrive under møteprotokollen sammen med ordføreren 
5. Valg av fullmaktskomité 

6. Lederens tale 
7. Årsmelding 2021 

8. Regnskap 2021 

9. Melding fra Kontrollutvalget 
10. Budsjett 2022 

11. Kontingent 2023 
12. Valg – Innstilling fra Valgnemnda 

a) Leder 
b) 3 styremedlemmer for 2 år 

c) Vararepresentanter til styret i nummerrekkefølge 

d) Nestleder 
e) Ordfører med varaordfører i Representantskapet 

f) Tre geiteholdere til Representantskapet 
g) Tre varamedlemmer for geiteholdere i Representantskapet i nummerrekkefølge 

h) 1 gjeterhundrepresentant til Representantskapet 

i) 1 varamedlem for gjeterhundrepresentant i Representantskapet 
j) Valgnemnd (to representanter med vararepresentanter (regionene øst og   

      nord) etter forslag fra fylkene i regionen 
k) Leder og nestleder for Valgnemnda 

l) Revisor 
13. Valg av Kontrollutvalg m/vara 

14. Innkomne saker til årsmøtet 

15. Jordbruksforhandlingene 2022 
16. Fagprogram 

a) Forbrukeren er også velger  
b) Seminvirksomheten på sau i NSG 

c) Klimasatsing i NSG 

17 Orienteringssaker fra NSG 
18 Uttalelse(-r) fra Årsmøtet 

19 Avslutning 
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Sak 1. Åpning 
Ordfører Ragnhild Sæle (1) ønsket velkommen og åpnet Årsmøtet.  

 

Sak 2. Opprop 
Varaordfører Arvid Wold (2) foretok opprop i henhold til deltakerliste.  

 

56 stemmeberettigede tilstede 15.03 (nr. 52 meldt avbud) 
55 stemmeberettigede tilstede 16.03 (nr. 5 og nr. 52 meldt avbud) 

 
 

 (* meldt avbud) 

  Deltakere med stemmerett 

1 Ragnhild Sæle  Ordfører 

2 Arvid Wold  Varaordfører 

3 Ronald Slemmen  Styrets leder 

4 Marthe Lang-Ree  Styrets nestleder 

5 Else Asplin  Styremedlem 

6 Anne Kari L Snefjellå  Styremedlem 

7 Ketil Trongmo  Styremedlem 

8 Torill Undheim  Styremedlem 

* Sigurd Vikesland  Styremedlem 

9 Jo Risløv  2. vara styremedlem 

* Gunnar Haugo  Geiterepresentant 

10 Andrè Kristoffersen  Geiterepresentant 

11 Eli Folven  Geiterepresentant 

12 Arvid Årdal  Gjeterhundrepresentant (leder gj.hundrådet) 

13 Stein Bentstuen Akershus Fylkesleder 

* Meldt avbud/ingen påmeldt Akershus Fylkesutsending 

14 Kåre Blålid Aust-Agder Fylkesleder 

15 Carina  Fiære Aust-Agder Fylkesutsending 

16 Steinar Staaland Buskerud Vara fylkesleder (for Gerd Jorde) 

* Meldt avbud/ingen påmeldt Buskerud Fylkesutsending 

17 Bjørn Tore Søfting Finnmark Fylkesleder (er også medlem kontrollutvalget) 

18 Anniken  Halvorsen Finnmark Fylkesutsending 

19 Per-Joar Os Nesthun Hedmark Fylkesleder 

20 Martin Mostue Hedmark Fylkesutsending 

21 Reidar Kallestad Hordaland Fylkesleder (er også medlem valgnemnda) 

22 Ivar Haug Hordaland Fylkesutsending 

23 Oddmund Hildal Hordaland Fylkesutsending 

24 Kristina Jordalen Hordaland Fylkesutsending 

25 Ola Steinsland Hordaland Fylkesutsending 

26 Lars Olav Vanberg Møre og Romsdal Fylkesleder 

27 Kristian Indreeide Møre og Romsdal Fylkesutsending 

28 Anlaug Rekaa Møre og Romsdal Fylkesutsending 

29 Hans Elling Angell Nordland Vara fylkesleder (for Anne Kari L. Snefjellå) 

30 Ketil Edvardsen Nordland Fylkesutsending 

31 Oddbjørn Kaasa Nord-Trøndelag Fylkesleder (er også nestleder valgnemnda) 

32 Tone Våg Nord-Trøndelag Fylkesutsending 



 
 

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSK SAU OG GEIT 15.-16. mars 2022 

 

Side 3 av 22 

 
 

 

    

  Deltakere med stemmerett 

33 Knut Evensen Oppland Fylkesleder (er også leder kontrollutvalget) 

34 Ola Hareland Oppland Fylkesutsending 

35 Jonny Mathisen Oppland Fylkesutsending 

36 Frode  Rudland  Oppland Fylkesutsending 

37 Kjell Åge Torsen Rogaland Fylkesleder 

38 Eirik Gilje Rogaland Fylkesutsending 

39 Iren V. Hidle Rogaland Fylkesutsending 

40 Hanne Lundal Rogaland Fylkesutsending 

41 Hallvard Veen Rogaland Fylkesutsending 

42 Jon Egil Østerhus Rogaland Fylkesutsending 

43 Erlend Fossen Sogn og Fjordane Vara fylkesleder (for Ragnhild Sæle) 

44 Solgun Haugen Sogn og Fjordane Fylkesutsending 

45 Anne Moen Sogn og Fjordane Fylkesutsending 

46 Gunn Karin Sande Sogn og Fjordane Fylkesutsending 

47 Olav Edvin Heggvold Sør-Trøndelag Fylkesleder 

48 Knut Wågø Sør-Trøndelag Fylkesutsending 

49 Knut Johan Hvistendahl Telemark Fylkesleder 

50 Olav Brauti Telemark Fylkesutsending 

51 Gunbjørg Melkiorsen Troms Fylkesleder 

52*  Even Steinlien Troms Fylkesutsending 

53 Sven Haughom Vest-Agder Fylkesleder 

54 Nina Mølland Vest-Agder Fylkesutsending 

55 Lars Bjarne Linneflaatten Vestfold Fylkesleder 

56 May Britt Michelsen Vestfold Fylkesutsending 

57 Arild Johan Johansen Østfold Vara fylkesleder (for Grete Stokstad) 

* Morten Svenneby Østfold Fylkesutsending 

  Deltakere med talerett 

58 Håvard  Helgeland   3. vara styremedlem 

59 Eirik Kolbjørnshus  Leder ull- og klipperådet 

60 Sven Reiersen  Leder avlsrådet for sau 

61 Ingrid Reiersen  Vara Leder Team Ung (for Elin Fuglestad) 

62 Ann Kristin Teksle  Valgnemnda (leder) 

63 Pål-Ove Wika  Valgnemnda 

64 Lars Erik Wallin Norsk Sau og Geit Generalsekretær 

65 Thor Blichfeldt Norsk Sau og Geit Avl- og seminsjef 

66 Siv Bøifot Norsk Sau og Geit Kontorsjef 

67 Yngve Ekern Norsk Sau og Geit Kommunikasjonsrådgiver/Redaktør 

68 Per Fossheim Norsk Sau og Geit Beite-og utmarksrådgiver 

69 Bjørn Erik  Frislie Norsk Sau og Geit Driftsleder 

70 Ellen Frislie Norsk Sau og Geit Laboratorieleder 

71 Anne Grete Stabekk Norsk Sau og Geit Rådgiver organisasjonen/ull-og klipp 

72 Karianne Kjelstrup Norsk Sau og Geit Rådgiver gjeterhund/organisasjon 

73 Henriette Olsen Norsk Sau og Geit Avlsforsker 

74 Mona Skjønhaug Norsk Sau og Geit Kontorfullmektig 

75 Ewa Wallin Norsk Sau og Geit Rådgiver geit 
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  Gjester 

* Terje  Bjørsvik Prisvinner Superverver 2021 

76 John Olav Halbostad Prisvinner Statuettvinner Beste Spælvær 2021 

77 Tor Lie Prisvinner Statuettvinner Beste bukk 2021 

78 Mina Klaseie Animalia Spesialrådgiver sauekontrollen 

79 Wenche Westberg Landbruks- og matdepartementet Statssekretær 

80 Bodhild  Fjelltveit Norges Bondelag 2. nestleder 

81 Kjell Erik Brandstadmoen Norsk Bonde og Småbrukarlag Styremedlem 

82 Kjersti Hoff Norsk Bonde og Småbrukarlag Styreleder 

83 Astri Liland Norsk Landbrukssamvirke Fagsjef 

84 Ola Hedstein Rethink Food AS Daglig leder 

85* Maren M. Heggland Sikringsradioen AS Daglig leder 

86 Ole Petter Skjerven Sikringsradioen AS Konsulent organisasjonsarbeid 

87 Jan Håvard Refsethås Tyr Nestleder 

88 Åshild Ø. Våge På valg til sentralstyret, innstilt som 1. vara styremedlem 

 
 
Sak 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden for møtet 
 

Dokument som fulgte saken:  

• Innkalling til årsmøte i Norsk Sau og Geit tirsdag 15. og onsdag 16. mars 2022, datert 4. februar 2022 

• Program og tidsplan datert 1. mars 2022 

• Forretningsorden for Årsmøtet 
 

Det var ingen kommentarer eller spørsmål til sak 3.  
 

Vedtak: 

 
Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent.  

 

 

Sak 4. Valg av to utsendinger til å skrive under møteprotokollen sammen med 
ordføreren 

 

Vedtak: 

 

1. Anniken Halvorsen (18) 
2. Sven Haughom (53) 

 
 

Sak 5. Valg av fullmaktskomité 
 
 

Vedtak: 

 
1. Tone Våg (32) 

2. Arvid Årdal (12) 
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Sak 6. Lederens tale 
  Leder Ronald Slemmen holdt talen og den er gjengitt på side 21-22 i protokollen. 
 

Styreleders tale ble tatt opp for diskusjon i generaldebatten (se etter sak 10). 

 

Vedtak: 

 

Årsmøtet tar lederens tale til etterretning. 

 

 

Sak 7. Årsmelding 2021 
 

Dokument som fulgte saken:  

• Årsmelding 2022 
 

Årsmelding ble gjennomgått av Anne Kari L. Snefjellå og Else Horge Asplin 

Årsmelding ble tatt opp til diskusjon i generaldebatten (se etter sak 10). 
 

Vedtak: 
 

Årsmeldingen for 2021 ble enstemmig vedtatt, med de kommentarer som kom frem i generaldebatten. 

Sak 8. Regnskap 2021 
 

Dokument som fulgte saken:  

• Regnskap for 2021 med resultat, balanse og noter er trykket i årsmeldingen 

• Revisorberetning for 2021 er trykket i årsmeldingen 

• Regnskap for 2021 Sak 8 og budsjett for 2022 ligger under Sak 10 

 
Saksutredning: 

Norsk Sau og Geits regnskap for 2021 viser et totalt underskudd på kr 1 436 784.  
Virksomheten i Norsk Sau og Geit kan deles i 2 hovedområder. Dette er avls- og seminvirksomheten 

(inkludert NSGs FoU-virksomhet) som utgjør ca. 62 % av omsetningen, samt organisasjons- og øvrig 

fagvirksomhet som står for den resterende delen av omsetningen. 
Årsmøtet i NSG vedtok i mars 2021 et budsjett for dette året balansert i overskudd på kr 400 000, fordelt 

med et overskudd på kr 1 110 000 på avls- og seminvirksomheten og et underskudd på kr 710 000 på 
organisasjons- og øvrig fagvirksomhet. 

Etter flere år for avls- og seminvirksomheten i en mellomfase med lave kostnader på grunn av ombygging i 
prosjektaktivitet og vakanser i stillinger er sitasjonen snudd i 2021. Vakante stillinger er fylt opp, forsinkelse 

i prosjekter ga reduserte tilskudd, svikt i salg av sæd samt redusert ekstern finansiering av 

Klimabilprosjektet er blant faktorene som har gitt et vesentlig svakere resultat enn budsjettert. For avls- 
seminvirksomheten ble det i 2021 et underskudd på kr 2 126 665.  

For organisasjonen og den øvrige fagvirksomheten i NSG ble det i 2021 et overskudd på kr 689 881. 
Dette er et bedre resultat enn budsjettert. Det bedrede resultatet kommer i hovedsak av økte 

finansinntekter, innsparte lønnskostnader og forsinkelse av planlagte prosjekter.  
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Generalsekretær Lars Erik Wallin presenterte regnskapet for 2021. Det ble orientert om hvorfor ansettelse av 
organisasjonssjef er utsatt på ubestemt tid. Han ga også en grundig gjennomgang av bakgrunnen for 

avlsfondene, som er egenkapital med selvpålagte restriksjoner (avsetninger vedr. avl/semin).  
 

Regnskap ble tatt opp til diskusjon i generaldebatten (se etter sak 10). 

 

Vedtak: 

 
Årsmøtet godkjente NSGs reviderte regnskap for 2021. 

Sak 9. Melding fra Kontrollutvalget 
 

Dokument som fulgte saken:  

• Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 24. februar 2022 
Leder av kontrollutvalget Knut Evensen leste opp protokollen fra Kontrollutvalget. 

 
Protokoller viser stor aktivitet i NSG både for styret og råd/utvalg gjennom arbeidsåret 2021. 

Men det bemerkes at det ikke foreligger protokoller fra Valgnemnda for valgårene 2020 og 2021. 
 

Det er bekymring for aktivitet i lokal- og fylkeslag. En del lokallag sender ikke inn årsrapporter og noen fylker 

gir ikke tilbakemelding på høringer eller uttalelser for enkelte saker. 
 

Det sees med spenning på utviklingen av Min Side og framdriften av den. Det nevnes også nyansatt 
kommunikasjonsrådgiver og arbeide med ny kommunikasjonsstrategi. 

 

Kontrollkomiteen er godt fornøyd med en grundig redegjørelse fra generalsekretæren. 
 

Vedtak: 

 
Kontrollutvalget sin melding for 2021 ble enstemmig vedtatt. 

Sak 10. Budsjett 2022 
 
Dokument som fulgte saken:  

Budsjett for organisasjonsdelen ble lagt frem for Årsmøtet med et underskudd på kr 2 000 000.  

Årsmøtet ble bedt om å utsette behandlingen av avl/semin budsjett til et ekstraordinært årsmøte på Teams 
23. mai 2022. 

 
Saksutredning: 

Leder Ronald Slemmen orienterte årsmøte hvorfor budsjett/regnskap er delt for organisasjon og avl/semin. 
Styret har behandlet budsjett i styremøter 15.-16. februar, 28. februar, 07. mars, 13. mars og 14. mars. 

I møte 7. mars vedtok styret budsjett NSG for framlegg for årsmøtet. Den 12. mars fikk imidlertid styret 

fremlagt budsjettutkast med helt nye tall vedr. avl/semin. Styret har ikke nok grunnlag for å legge frem 
budsjett for avl/semin for årsmøtet 15. - 16. mars. 

 
Disse hadde ordet: 

Olav Edvin Heggvold (47) Erlend Fossen (43) 
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Kommentarer: 
Det kom innspill om at det var uheldig å dele opp behandlingen av budsjett og det kom fremlegg til alternativ 

årsmøtebehandling av budsjett. 
 

Det ble votert over 2 fremlegg: 

1. Fremlegg fra styret i NSG om utsettelse av behandling av budsjett for avl/semin til ekstraordinært 
årsmøte på Teams 23. mai 2022 

2. Fremlegg fra Olav Edvin Heggvold (47) om utsettelse av behandling av hele budsjettet til 
ekstraordinært årsmøte på Teams 23. mai 2022. 

 

Vedtak: 
Forslag 2 ble vedtatt med 50 stemmer for og 6 stemmer mot. 

Det ble deretter vedtatt å gjennomføre et ekstraordinært årsmøte på Teams 23. mai 2022 kl 11:00 – 13:00 
for behandling av hele budsjettet i NSG. 

Generaldebatten ble gjennomført etter sak 10 
Generaldebatten omhandler sak 6, 7 og 8. 
 

Disse hadde ordet i generaldebatten: 

Hallvard Veen (41) Olav Edvin Heggvold (47) Gunn Karin Sande (46) Lars Bjarne Linneflaatten (55) Kåre 
Blålid (14) Knut Evensen (33) Sven Reiersen (60) Kjell Åge Thorsen (37) Jonny Mathisen (35) Erlend Fossen 

(43) Ronald Slemmen (3) Marthe Lang-Ree (4) Lars Erik Wallin (64) 
 

Kommentarer: 

Det var mange positive tilbakemeldinger på en god tale fra styreleder og flere ga uttrykk for at de kjente seg 
igjen i det leder formidlet.  

 
- Gratulerer med 75- årsdagen og takk for en god tale 

- Synd at noen avslutter medlemskapet, stå på for å verve nye medlemmer 
- Viktig å være synlig i media, bruk av alle kanaler 

- Ønske om å bedre kommunikasjonen mellom leddene i organisasjonen 

- Hadde ønsket at arbeide med klimabilen burde vært bedre informert om ut til medlemmer, men 
et viktig prosjekt å delta i, selv hvor uvisst nytten er. 

- Berømmer arbeidet med gode innspill til jordbruksforhandlingene 
- Viktig at beite og utmark prioriteres 

- Marked må være et prioritert arbeide, derav pris, tilgjengelighet, budskap, kunnskap og «Jord-

bord» informasjon via riksdekkende media  
 

Organisasjonen og styret fikk skryt for gode innspill til jordbruksforhandlingene. Økonomien er viktig da 
småfenæringa ligger langt bak øvrig landbruk. I jordbruksforhandlingene må vi presse på for å få økt inntekt i 

næringa og ikke komme dårligere ut enn andre næringer. 

Det er også viktig at beite og utmark prioriteres. Framover bør det arbeides med saker som hytteutbygging, 
jakt, og rovdyrproblematikken. Her er også påkjørsel ved jernbane et stort tema, spesielt i Innlandet 

Det må satses på inntekt til småfenæringa. Inviter med fylkeslag på arrangementer / stand og sats på de 
unge. Det ble etterlyst bedre informasjon om den nye ungdomskontingenten. 

De sentrale rådene i NSG ble trukket frem som viktige bidragsytere i styrets arbeid og spesielt nevnt ble Team 
Ung i NSG. 
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Klimasatsningen til NSG ble tatt opp. Det ble kommentert at informasjon ut til medlemmer hadde vært for 

dårlig. Det savnes informasjon om hvilken nytte vi har av prosjektet. Men det ble også nevnt at arbeidet med 
avtalen om klima er viktig å følge opp videre.  

 

Fokus på marked må være et prioritert arbeid. Marked er i svært stor grad politisk styrt og vi må si fra 
tydeligere med kunnskap, opplysning og samarbeid. Vi må jobbe med temaer som pris, tilgjengelighet, 

budskap, «løsning på fremtiden», opplysning om beitebruk og metanmåling. Vi må spre kunnskap gjennom å 
være ambassadører for næringa vår. Vi må snakke masse om «Jord til Bord» og vi må bruke riksdekkende 

media for å formidle vårt budskap, var klare budskap fra Årsmøtet. 

Sak 11. Kontingent 2023  
 

Dokument som fulgte saken:  

• Oversikt over kontingentsatser for årene 2008 – 2022 med fordeling mellom de ulike leddene i  
organisasjonen. 

 
Saksutredning: 

Medlemskontingenten i NSG går til driften av organisasjonen og fordeles mellom NSG sentralt (kalt 

landslag), fylkeslag og lokallag og er den eneste reelle inntektskilden i organisasjonsdriften. 
 

NSG årsmøte i 2021 vedtok å innføre en egen ungdomskontingent fra 2022. Denne er i 
medlemssystemet kategorisert som hovedmedlemsskap med rabatt. Ungdomskontingenten ble 

vedtatt til kr 800 for 2022. NSGs årsmøte i mars 2021 vedtok også at kontingenten for 

hovedmedlemsskap fortsatt skal være 2-delt, 0-50 dyr og over 50 dyr. 
 

Satsene for hovedmedlemsskap ble sist endret i 2020 og er beholdt uendret i 2021 og 2022. Selv om 
det i 2021 har vært en oppbremsing i medlemsfrafallet blir kontingentinntektene i alle ledd av 

organisasjonen redusert, noe som i 2022 vil bli ytterligere forsterket. Samtidig er det enn økende 

kostnadsvekst. 
 

Nestleder Marthe Lang-Ree (4) presenterte utviklingen for kontingentsatser for årene 2008 – 2022, 
og la frem styrets innstilling.  

 
Styret i Norsk Sau og Geit innstiller på økning i satsene for hovedmedlem i 2023: 

 Hovedmedlem  

0-50 dyr 

Hovedmedlem  

over 50 dyr 

Husstand-

/støtte medlem 

Ungdoms-

medlem 

Æres-

medlem 

 Ny sats     Økning Ny sats Økning Uendret sats Uendret sats Uendret sats 

Lokallag 290 35 315 35 195 100  

Fylkeslag 400 35 425 35 155 150  

Landslag 810 130 1260 130 200 550 550 

Sum 1500 200 2000 200 550 800 550 

 

Disse hadde ordet: 
Kjell Åge Torsen (37) Oddbjørn Kåsa (31) Jonny Mathisen (35) Gunn Karin Sande (46) Ronald 

Slemmen (3) Erlend Fossen (43) Ola Steinsland (25) Hallvard Veen (41) Thor Blichfeldt (65)  
Kåre Blålid (14) Jo Risløv (9) Lars Erik Wallin (64) 
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Det ble det lagt frem 3 forslag, hvorav alternativ 1 og 2 ble votert over: 
1. Uendret kontingent (15 stemmer) 

2. Styrets forslag (41 stemmer) 
3. Ønske om indeksregulering av kontingenten 

 

Vedtak: 
 

Styrets forslag ble vedtatt (med 41 stemmer).  
Styret fikk også i oppgave å arbeide for en lovendring fra 2024 angående indeksregulering av kontingenten. 

 

 

Sak 12. Valg – Innstilling fra valgnemnda 

 

a) Leder 
b) 3 styremedlemmer for 2 år 

c) Vararepresentanter til styret i nummerrekkefølge 
d) Nestleder 

e) Ordfører med varaordfører i Representantskapet 

f) Tre geiteholdere til Representantskapet 
g) Tre varamedlemmer til geiteholdere i Representantskapet i nummerrekkefølge 

h) 1 gjeterhund-representant til Representantskapet 
i) 1 varamedlem for gjeterhund-representant til Representantskapet 

j) Valgnemnd (tre representanter med vararepresentanter) etter forslag fra Representantskapet 
k) Leder og nestleder for Valgnemnda 

l) Revisor  

 
Dokument som fulgte saken: 

• Tillitsvalgte i NSG valgt av Årsmøtet 11. mars 2021 

• Innstilling fra Valgnemnda i NSG, vedtatt 28. februar 2022 

 
Vedr. valg til Valgnemnda: 

Representantene m/vara fra region Øst (Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold og Buskerud), og 

region Nord (Nordland, Troms og Finnmark) er på valg i 2022. 
 

Valgnemndas leder, Ann Kristin Teksle (62) presenterte Valgnemndas instrukser og styringsdokumenter. 
Dette er viktige verktøy for å få til en god prosess. Valgnemnda har i sin prosess for 2022 lagt vekt på 

ambisjoner, sikre fremdrift og at det er aktive bønder i ledende posisjoner. Valgnemndas enstemmige 

innstilling ble lagt frem av Teksle og hun ga en kort presentasjon av kandidatene. 
 

Disse hadde ordet: 
Gunn Karin Sande (46) Andrè Kristoffersen (10) Gunbjørg Melkiorsen (51) Lars Erik Wallin (64) 

 
Det kom spørsmål om kjønnsfordeling og geografi. Leder, Ann Kristin Teksle (62) svarte at dette var tatt 

hensyn til, men ikke enkelt da det hadde vært vanskelig å skaffe villige representanter. 

 
a) Leder (skriftlig valg) 56 stemmeberettigede 

Vedtak: 

 
Ronald Slemmen ble valgt med 47 stemmer (9 blanke) 
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b) 3 styremedlemmer for 2 år 56 stemmeberettigede 

Vedtak:  

 

1. Marthe Lang-Ree ble valgt med 51 stemmer (5 blanke)  
2. Håvard Helgeland ble valgt med 54 stemmer (2 blanke)  

3. Eivind Sjåstad Mjøen ble valgt med 54 stemmer (2 blanke) 

 

c) Vararepresentanter til styret i nummerrekkefølge 56 stemmeberettigede 

Vedtak: (valgt ved akklamasjon) 
 

1. Åshild Øritsland Våge 

2. Tor Bjarte Lie 
3. Mia Gøytil 

 
d) Nestleder 56 stemmeberettigede 

Vedtak: (valgt ved akklamasjon) 

 
Marthe Lang-Ree 

 

e) Ordfører med varaordfører i Representantskapet 56 stemmeberettigede 

Vedtak:  
 

Ordfører:  Ragnhild Sæle ble valgt med 43 stemmer (13 blanke) 
Varaordfører: Arvid Wold ble valgt med akklamasjon 

 
 f) Tre geiteholdere til Representantskapet  

Vedtak: (valgt ved akklamasjon) 

 
1. Even Steinlien 

2. André Kristoffersen 
3. Eli Folven 

 

g) Tre varamedlemmer til geiteholdere i Representantskapet i nummerrekkefølge 

Vedtak: (valgt ved akklamasjon) 

 

1. Jon Kåre Løvoll 
2. Anne Helene Haugen 

3. Eva Kristin Fjørstad 

 
h) 1 gjeterhundrepresentant til Representantskapet 

Vedtak:  

 
Arvid Årdal ble valgt ved akklamasjon 

 

i) 1 varamedlem for gjeterhundrepresentant til Representantskapet 

Vedtak: (valgt ved akklamasjon) 

 
Øystein Hadland 
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j) Valgnemnda (tre representanter med vararepresentanter) etter forslag fra 

Representantskapet 
Muntlige forslag kom inn og det ble stemt ved akklamasjon. 

 

Vedtak: (valgt ved akklamasjon) 
 

1. Region Øst, medlem:                Helge Olaf Aas 
2. Region Øst, vararepresentant:   Øivind Gurandsrud 

3. Region Nord, medlem:              Ragnhild Engan 

4. Region Nord, vararepresentant: Teig Madsen 

 

k) Leder og nestleder for valgnemnda 

Vedtak: (valgt ved akklamasjon) 

 
Leder:  Ann Kristin Teksle 
Nestleder:  Oddbjørn Kaasa 

 

l) Valg av Revisor 

Vedtak: 
 
BDO AS 

 
 
Sak 13. Valg av Kontrollutvalg m/vara 2022-2023 
Muntlige forslag kom inn og det ble stemt ved akklamasjon. 

 

Vedtak: (valgt ved akklamasjon) 
 

Leder:  Knut Evensen 
Medlem:  Gerd Jorde 
Vara:   Ann Kristin L. Snefjellå 

 
 
Sak 14. Innkomne saker til Årsmøtet 
Det var ikke kommet inn noen saker til Årsmøtet. 
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Sak 15. Jordbruksforhandlingene 2022 
Dokument som fulgte saken: 

• Jordbruksforhandlingene 2022 – innspill fra Norsk Sau og Geit m/vedlegg 
 
Saksutredning: 
Aktiviteten i organisasjonen har vært stor i forkant av jordbruksforhandlingene 2022. 

Det kom inn foreløpige innspill fra 15 fylkeslag, som var grunnlag for behandling i styremøte 15. og 

16. februar 2022. Til siste frist 20. februar har det kommet utfyllende innspill fra 9 fylkeslag. 
Styret utarbeidet med bakgrunn i dette NSGs innspill dette året. 

 
Dette ble presentert i møter med avtalepartnerne 9. og 10. mars og senere med Landbruks- og 

Matdepartementet. Ronald Slemmen orienterte om saksgangen og roste lokal- og fylkeslag for 

aktivitet og innspill. 
Generalsekretær Lars Erik Wallin presenterte Norsk Sau og Geit sine innspill til jordbruksforhandlingene 2022. 

Disse er sendt ut til fylkeslagene og representantskapet før møtet. 
Beitetilskuddene er NSGs hoved-innspill også i år. Vi ber om en økning på kr 115 i utmarksbeitetilskudd  

og kr 25 i generelt beitetilskudd. 

Andre prioriteringer er Investeringstilskudd til vedlikehold av driftsapparat og ved generasjonsskifte. Det 
anbefales at yngre brukere blir prioriterte. Det ønskes økte bevilgninger til organisert beitebruk og 

prioriteringer på velferdsordningene. 
For å sikre drift i beitelagene bes det om at det legges opp til en videre opptrapping og at potten økes med 9 

millioner i 2022 for tiltak i beitefelt.  
For å tilrettelegge drift og rekruttering er det ønskelig å øke sats for både tilskudd til avløsning til ferie og 

fritid. Taket for tilskudd per foretak må økes ytterligere i 2022. Tilskudd til avløsning under sykdom må også 

følge utviklingen ellers i samfunnet for dagsatsen er i dag for lav. 
På sau ber NSG om driftstilskudd for besetninger fra 30 dyr. Intervall for tilskudd opp til 130 dyr. Sats for 

tilskudd per dyr bør være kr 1 000 per dyr fra første dyr for kvalifiserte besetninger. Besetninger med over 
130 dyr bør få kr 130 000. 

I år foreslår vi at satsen per sau/ammegeit økes med kr 35 per dyr på alle trinn. 

Tilskudd til kvalitetsslakt av lam med O+ eller bedre må økes opp til kr 500. 
NSG stiller seg bak forslaget om et flatt dyrevelferdskurstilskudd på kr 10 000 til alle dyrehold som deltar i, og 

tilfredsstiller et dyrevelferdsprogram anerkjent/godkjent av Mattilsynet. 
Tilskuddet til norsk ull bør økes med kr 10 per kg. Etterspørselen norsk ull har økt. Det ønskes også å 

gjeninnføre tilskuddet til ullklassen H (frasortert vårull). 
På geit legges det hovedfokus på å senke taket for disponibel geitemelk kvote til 250 000 liter. 

Driftstilskudd og grunntilskudd geitemelk bør økes opp til 210 000 per bruk på alle trinn.  

Det ønskes å øke slaktetilskuddet til kr 500 per kje og samtidig sette en nedre vektgrense for tilskudd til 5 kg. 
Det fremmes på nytt et framlegg til prosjekt for overvåking i 5 år framover for å sikre helsestatus på 

ammegeit. 
 

Disse hadde ordet:  

Marthe Lang-Ree (4) Kjell Åge Torsen (37) Kåre Blålid (14) Lars Bjarne Linneflaatten (55) Sven Reiersen (50) 
Knut Evensen (33) Ronald Slemmen (3) 

 
Kommentarer og spørsmål: 

• Har vært en god og informativ prosess i år, styret berømmes 

• Burde det vært nedsatt en gruppe for å diskutere et eventuelt overskuddsproblem på forhånd? 

• Beitetilskuddet burde indeksreguleres 

• Driftstilskudd bør komme, presisjon etterpå, mer i bunn og mere på toppen 

• Viktig med framtidsperspektiv 
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Sak 16 a) Fagprogram 
Forbrukeren er også velger 

Presentasjon av Ola Hedstein og Yngve Ekern 
Ola Hedstein, leder hos vår samarbeidsparter Rethink Food, og Yngve Ekern, kommunikasjonsrådgiver i Norsk 

Sau og Geit, hadde en seanse der vår tids nye forbrukermønstre sto i fokus.  
Forbrukernes ønsker om mer rettferdig og såkalt naturlig mat har innflytelse på utvalget i hyllene hos våre 

dagligvarekjeder, og da må også bønder vite mest mulig om hva som forventes, var et av budskapene. 

Hedstein redegjorde for hvordan påvirkningsarbeidet Rethink Food gjør på viktige arenaer på sikt, er i 
samsvar med småfenæringas interesser.  Et sentralt poeng var viktigheten av å påminne politikere om at 

forbrukere med innflytelse også er velgere med innflytelse. 

 

 

Sak 16 b) Fagprogram 
Seminsesongen på sau 2021- Forberedelse til seminsesongen 2022 

Presentasjon ved Thor Blichfeldt 
 

Data fra Sauekontrollen viser et tilslag (ikke-omløp) for semin på 57,9 % i 2021. Dette er lavt, og vi er lei oss 
for det dårlige resultatet  

 

Vi gikk grundig gjennom rutiner for sædproduksjonen før oppstarten av 2021-sesongen. Kvaliteskontrollen av 
sæden gjennom sesongen 2021 viste tilsynelatende god kvalitet, men når tilslagsprosenten kom viste dette 

seg ikke å stemme. Vi mistenker at fortynningsvæska vi kjøper ikke har hatt fullgod kvalitet.  
 

I februar 2022 har startet opp et forsøk med 3 ulike fortynningsvæsker. Sæd fra 17 værer vil bli analysert 

etter frysing/tining ved Høyskolen i Innlandet. Resultater fra dette vil forhåpentligvis vise hvilken 
fortynningsvæske som skal brukes i 2022. 

 
I tillegg vil hele produksjonsprosessen bli gjennomgått før oppstart i 2022. 

 
Disse hadde ordet:  

Kjell Åge Torsen (37) Åshild Ø. Våge (88) Erlend Fossen (43) Bjørn Erik Frislie (69) Per-Joar Os Nesthun (19) 

Eirik Kolbjørnshus (59) Oddbjørn Kaasa (31) Andrè Kristoffersen (10) Jon Egil Østerhus (42)  
Lars Bjarne Linneflaatten (55). 

 
Kommentarer og spørsmål: 

• Er ny leverandør av fortynningsvæske rimeligere?  

- Dyrere 

• Hvordan håndteres tilbakemelding om velta dunk?  

- Ny dunk sendes ut så raskt som mulig, uten ekstra kostnad 

• Fraskrives NSG seg økonomisk ansvar?  
- Kompensasjon i 2022 med fri frakt og leie av sæddunk for alle  

• Er det like dårlig tilslag på geit?  

- Frykter det, dårlig rapportering 

• Fått melding om dårlig forfatning av værer, på slaktebil?  
- Etter sesong slippes værer løs, mister da ull 

• Brukes det for mye penger på genomisk seleksjon?  

- Tja, genomisk seleksjon koster, men det øker også avlsframgangen 

• Frustrasjon over dårlig økonomi pga. dårlig tilslag, vanskelig å tenke positivt for videre seminbruk 

• Ønskes mer åpenhet om resultat på individnivå for værene.  

- Vanskelig å imøtekomme da det krever statistikk-kunnskap for å tolke resultatene 



 
 

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSK SAU OG GEIT 15.-16. mars 2022 

 

Side 14 av 22 

 
 

 

    

 
Sak 16 c ) Fagprogram 
Klimasatsingen i NSG  
Presentasjon ved Thor Blichfeldt, som ga Årsmøtet en gjennomgang av NSG sitt klimaarbeid.  
 

Bærekraftig matproduksjon er mye mer enn klima. Jeg avgrenser mitt foredrag til klima.  
 

Klimaavtalen mellom Staten, Bondelaget og Småbrukarlaget forplikter landbruket til å redusere 
klimaavtrykket. Reduksjonen skal måles per kilo produsert enhet, for eksempel gjennom redusert 

metanutslipp per kg lammekjøtt. 

 
Styret i NSG har vedtatt å støtte opp om arbeidet i den inngåtte klimaavtalen. 

 
NSGs viktigste bidrag framover vil være avlsarbeid som gir redusert metanutslipp. 

I det tradisjonelle avlsarbeidet har vi oppnådd ca 0,5 % reduksjon i utslipp per år gjennom økt tilvekst på 
lam, og dermed færre dager med vedlikeholdsfôr fram til slakt, og flere lam per søye som gir mindre 

vedlikeholdsfôr til søya per lam. 

 
I arbeidet med klimatiltak har NSG gjennom et internasjonalt prosjekt (SMARTER) investert og bygd en bil for 

metanmåling i felt. Bilen har 10 individuelle klimakamre som måler metanutslipp i 1 time.  
 

I prosjektet har vi målt 6000 søyer som også er gentestet. Den beregnede arvegraden ligger mellom  

10-20 %, så dette gir grunnlag for å ta egenskapen redusert metanutslipp inn i avlsarbeidet. 
 

Vi har også deltatt i et prosjekt ved NMBU som undersøker hvordan metanutslippet varierer med fôrkvaliteten 
og mellom raser (NKS og Gammalnorsk spælsau). 

 

Metanmålingene har vært kostbare, og Metanmåleren er nå parkert i påvente av fullfinansierte oppdrag. 
 

NSG er medlem i Landbrukets klimaselskap, som har ansvar for å utvikle klimakalkulatorer i alle produksjoner. 
Klimakalkulatoren for sau ser ut til å ha begrenset nytteverdi på sau fordi vi vet lite om fôrkvaliteten og 

mengde mengden fôr som går inn i produksjonen. 
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Sak 17. Orienteringssaker fra NSG  
 

Utmark 
Presentasjon ved Ketil Trongmo 
 
Det er viktig å sikre beiteretten. Arbeidet er krevende og må prioriteres fremover. Store og komplekse saker, 

som krever å styrke utmarkssiden, men det har vi ikke klart å gjøre. Lite arbeid med de strategiske tingene. 
Føler behov for å ha en ekstra stilling. Er tatt med i jordbruksforhandlingene.  

Saker: Rovvilt (tar mye tid), gjerder (Bane Nor sier de tar mer ansvar), areal, hundeloven. Deltar i andre fora. 

Henviser til årsmeldingen. Hjertesukk, trenger mer innspill fra fylkeslagene.  
 

Beitebruksplanen - Har det noen verdi?  
Presentasjon ved Per Fossheim 
 

Utmark er ressursgrunnlag for matproduksjon og beitebruksplanen kan brukes til å forvalte kulturen 
og landskap over hele landet. Den er en systematisk presentasjon av beitearealene i kommunen og bruken av 

disse til beiting med husdyr. Planen består av tekstdel, tabeller, tiltaksdel og kart. Matproduksjon fortrenges 
av kapitalinteresser. Det er da viktig å kunne tydeliggjøre regler og ambisjoner for beitebruken.  

 

Beitebruksplanen skal vise forutsigbarheten og vilje til beitebruk i kommunen. Bør det kanskje lages en felles 
beitebruksplan for sau, rein og storfe? 

Hvordan bør vi sikre beitebruken for framtiden? En beiteplan bør det arbeides aktivt for å etablere, synliggjøre 
og benytte i mange kommuner med beitedyr. 

 
Disse hadde ordet: 

Oddbjørn Kaasa (31) Gunn Karin Sande (46) Olav Edvin Heggvold (47) Marthe Lang-Ree (4) Tone Våg (32) 

Jonny Mathisen (35) Kristina Jordalen (27) 
 

Kommentarer og spørsmål: 
Er det mulighet for NSG å lage gode beitebruksplaner? 

Det er viktig at planene passer til forholdene der de skal brukes, men det kan samles noen som kan vises 

fram. 
Hvilken nytte har NSG av medlemskap i Naturbruksalliansen? 

Viktig å ha en dialog og det ønskes en utvidelse av arbeidsfeltet 
Hva er gjort med mobile binneområder i Trøndelag? 

Har ikke vært mulig å få gjort noe under forrige regjering, men kan være muligheter nå. 
 

 

Gjeterhundrådet 
Presentasjon ved Karianne Kjelstrup og Arvid Årdal 
 

Gjeterhundrådet skal gi råd til styret og initiere faglige spørsmål innen avl, opplæring faglig utvikling, bruk og 
nytte av gjeterhund. Undergrupper av rådet er prøvenemda og avlsutvalg for Border Collie og Working Kelpie. 

Gjeterhund er et av NSG sine satsningsområder og det arbeides aktivt med å forbedre kontakten og 
informasjonsflyt ut til fylkene. 

Instruks for gjeterhund instruktør utdanning skal ut på høring til alle fylkene i 2022. 
Det er nedsatt ei gruppe som skal jobbe med dommerutdanningen og komme med forslag til gjeterhundrådet 

om hva som blir veien videre. 

Det jobbes fortsatt med RAS Border Collie og Working Kelpie. 
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Kjent status for CEA (Colli Eye Anomoly) på Border Collie i dogweb (NKK) trer i kraft 01.juni 2022, for å kunne 

registrere valper. Det er viktig at alle fylkene er flinke til å gå ut med dette til medlemmene sine, å henvise de 
til NSG sin veiledning på nettsidene våre hvis folk trenger bistand til å gjøre DNA test. 

Det arbeides fortsatt med et nytt gjeterhundprogram. Og når det gjelder gjeterhundprøver er regelverket 

under revidering. 
Norgesmesterskap i bruk av gjeterhund skal i år arrangeres i Nordland. Det er Norge sin tur til å ha Nordisk 

Nursery (Mesterskap for unghunder under 3 år) 
Det blir økt deltageravgift til NSG fra 60 kr til 70 kr. For større arrangement vil deltakerkontingenten øke fra 

390 kr til 425 kr. 
 

Disse hadde ordet: 

Gunn Karin Sande (46) Hanne Lundal (40) Ketil Trongmo (7) 
 

Kommentarer og spørsmål: 

• Vil deltakeravgiften øke på de lokale gjeterhundprøvene? 
- Nei, det er satsen til NSG som øker fra 60 kr til 70 kr, pris øvrig er opp til lokale arrangører. 

• Hvordan er det med øyelysing? 

- Dette anbefales  

• Hvordan er det med registrering og frister? 

- Her ligger det informasjon inne på NSGs hjemmeside 
 

 

Ull- og Klipperådet   
Presentasjon ved Eirik Kolbjørnshus 
 
Rådet har hatt 5 møter. Ganske stor aktivitet med klippekurs; 14 kurs og 120 deltakere. Instruktørkurs er 

gjennomført i 2021 og nytt skal gjennomføres i 2022, også for å utdanne nye instruktører. Jobber for å få inn 
H2 på tilskuddsbiten i jordbruksforhandlingene. Har vært en utfordring i korona-tid å få tak i saueklippere. 

Norske klippere har fått mer å gjøre og informasjon om tilgjengelige klippere ligger ute på NSGs hjemmeside. 

Jobber nå med NM til høsten, som skal arrangeres i Oppdal. Ullhåndteringskurs er planlagt å starte opp 
høsten 2022.  

Søkere til NM i Ull- og klipp for 2023 ønskes. 
 

Disse hadde ordet: 
Tone Våg (32) Hans Elling Angell (29) Sven Reiersen (60) Knut Evensen (33) Kjell Åge Torsen (37) 

Hanne Lundal (40) 

 
Kommentarer og spørsmål: 

• Hvordan er etterspørsel på norsk spælull, og blir spælulla delt? 

- Ja, det er underskudd på Crossbred og ettersom kvaliteten på spæl har bedret seg og derfor øker 
også etterspørsel. Rauma har teknologien for å dele spælulla. 

• Er det noen hensikt å sortere lår- og bukull? 

- Nei, dette blir heller ikke utført 

• Håper det vil sendes et godt lag til VM i Skottland i 2023 

- Ja det blir også en budsjettsak 

• Vasking av norsk ull i utlandet, er dette nødvendig? 
- Ja Norilia har eiendeler i vaskeri som ligger i England 
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Avlsrådet for sau og Fagrådet for geit 
Presentasjon ved Thor Blichfeldt 
 
Rådene har som oppdrag å skape størst mulig avlsframgang, innenfor rammene som økonomien setter. 

 

Genomisk seleksjon er innført i juni 2020 på NKS sau og i april 2021 på geit. Planen er å innføre genomisk 
seleksjon på spælsau i april 2023.  

 
Geiteavlen 

Ved å genteste bukkekje for korrekt farskap, kaseinvarianter og genomisk avlsverdi gjøres det et 

grunnleggende arbeide for å gi en sikrere og raskere avlsframgang i geiteavlen. Noen seminbukker tas nå inn 
som 1,5 år gamle, og det øker avlsframgangen per år.  

 
Vi må teste 1000 nye geiter i året fra avlsbesetningene for å vedlikeholde referansepopulasjonen for de 

genomiske avlsverdiene. 

 
Avlsforskerne gjør i 2021/22 en omfattende gjennomgang av indeksberegningene og har forbedret dem slik 

at vi nå beregner mer korrekte avlsverdier. 
 

Fagrådets viktigste oppgave er å bestemme hvilke egenskaper som skal prioriteres for avlsmessig framgang. 
Fordelingen av den samlede framgangen styres gjennom vektleggingen av de ulike egenskapene som inngår i 

samlet avlsverdi. 

 
Saueavlen 
Økonomien blir i større grad styrende for aktivitetene framover. Kostnader må kuttes og inntekter økes.  
 

Genomisk seleksjon har gir økt avlsframgang, men gentesting koster.  

 
Vi planlegger å opprette registreringsbesetninger som velges ut blant væreringsmedlemmene. Oppgaven er å 

registrere informasjon som det vanlige ringmedlemmet ikke tar arbeidet med å registrere.  
 

Vi vurdere fortløpende om holdbarhet, bruksegenskaper, voksenvekt og metanutslipp kan tas inn i avlsmålet. 
 

Spælsauen skal være et tydelig alternativ til NKS. Dette er en genressurs vi har et ansvar for.  

 
NSG har som mål fra 2022 og ta inn noen NKS-værer til seminstasjoen som er 1,5 år gamle og å gi et godt 

semintilbud av alle raser. 
 

Norsk avlsarbeid er unikt i verden. Samvirkeavlen er årsaken til at vi oppnår mye. 

 
Disse hadde ordet:  

Sven Reiersen (50) Stein Bentstuen (13) May Britt Michelsen (56) 
 

Kommentarer og spørsmål: 

• Det er viktig å være klar over at det drives Samvirkeavl i Norge 

• Bruksegenskaper bør følges opp ved værlamkåring, spesielt størrelse 

• Spælsau er store dyr. Hvilken størrelse er mest økonomisk? 
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Team Ung i NSG 
Presentasjon ved Ingrid Reiersen 
 
Team Ung i NSG har som instruks å gi innspill til styret og komme med forslag til forbedringer innenfor ulike 

arenaer ved kommunikasjon og samhandling med medlemmer og andre samarbeidspartnere. Dette for å 

styrke informasjon om NSG sine arbeidsoppgaver og utvikle organisasjonen til å møte framtidas generasjon 
gjeterhund- og småfeholdere. Team Ung bruker Instagram og Facebook i sitt arbeide med formidling av 

nyheter og informasjon. Team Ung har tatt initiativ til og det er laget en strikkeoppskrift på NSG ullgenser, og 
oppskriften er delt i medlemsbladet Sau og Geit. 

I det videre arbeidet ønskes Team Ung å bidra til økt synlighet av NSG. Presentasjon av de forskjellige rådene 

og sette fokus på organisasjonsopplæring. 
 

 

Markedsrådet 
Presentasjon ved Marthe Lang-Ree 
 
Har som mandat å kartlegge markedssituasjonen for småfeprodukter og å forberede forslag til tiltak som 

næringa selv kan gjøre for å øke etterspørsel og omsetning. 
Til dette er kommunikasjon og synlighet viktig. Alle medlemmer er ambassadører for næringene våre. 

Samarbeide mellom fagutvalg, opplysningskontoret for egg og kjøtt, hele organisasjonen og totalmarkedet 

kan bidra til å nå mål. 
 

I år er det arbeidet med å få tilrettelagt for prosjekt «Kjøtt i skole». Et pilotprosjekt som skal testes på 4 
skoler fordelt på hele landet. Her skal lammekjøtt presenteres, demonstreres via filmer og quiz. Distribusjon 

via slakterier skal testes og bildebank og filmer skal etableres. Deretter skal prosjektet overføres til fylkes- og 

lokallag. 
Planer for 2022 

- Følge opp markedssituasjonen via dialog og samarbeide 
- Synliggjøre produkter via Rethink Food 

- Fortsette arbeidet med «Kjøtt i skole» 
- Overvåke våre produkter i butikk og framsnakke de som er gode på å fremme aktuelle produkter 

- Videreutvikle, samarbeide og øke kunnskap 

 
Markedet kan påvirkes ved å øke kunnskap i alle ledd. 

 
Disse hadde ordet: 

Andrè Kristoffersen (10) 

 
Kommentarer og spørsmål: 

Håper at geit kommer mer i fokus og blir nevnt framover. 
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Hilsen fra Landbruks- og matdepartementet 
Statssekretær Wenche Westberg (Sp) 
 

Westberg hadde viktige budskap til småfeholdet og lyttet nøye til tilbakemeldingene fra forsamlingen. 
Jordbruksforhandlingene i år er svært viktig. Regjeringen har ambisjoner om å tette inntektsgapet. 

Statssekretæren advarte mot å ha alt for store forventninger og ikke minst ha tro på lettvinte løsninger. 

Småfenæringas fortrinn med å bruke utmarksbeite til matproduksjon ble trukket fram. Samtidig minnet 
Westberg om at Norturas prognoser for 2022 tilsier at det ikke er noe rom for økt produksjon. 

Statssekretæren var i sitt innlegg også innom viktigheten av flere bruksområder for norsk ull og økt salg og 
produktutvikling på geitemelk. 

NSG gjøre en viktig jobb med avlsarbeidet og mottar tilskudd for dette. 

Dyrevelferd har stort fokus og regjeringen vil snart legge frem en stortingsmelding om dette. 
 

Hilsen fra faglagene 
Begge faglagene var til stede i møtet. 

I sine hilsener til NSGs årsmøte påpekte både leder Kjersti Hoff fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag og 2. 

nestleder Bodhild Fjelltveit fra Norges Bondelag viktigheten av godt samarbeid framover og småfenæringas 
betydning for matproduksjonen i Norge. 

Kjersti Hoff presiserte behovet for økt matforsyning og at alle skal løftes. Beiteressursene er og blir viktige for 
Norge. 

 

 

Sak 18. Uttalelser fra Årsmøtet 
 
Knut Evensen (33) orienterte om sak som Oppland Sau og Geit har sendt inn til Årsmøtet: 

Gjerder mot jernbanen. På utmarksbeite er det et stort problem med tog-påkjørsler av småfe. 

Saken er tatt opp i styret og blir sendt videre til Utmarksrådet for behandling. 
 

 

Sak 19. Avslutning 
 

Styreleder Ronald Slemmen takket for tilliten og for et vel gjennomført årsmøte. Mange saker er 
behandlet i møtet. Det er mye å ta tak i og til å arbeide videre med. Gleder seg til å jobbe sammen med 

resten av styret. 
Deretter ble Anne Kari L. Snefjellå, Torill Undheim og Jo Risløv takket av og overrekt diplomer og gaver som 

takk for innsatsen for NSG gjennom mange år.  

 
Generalsekretær Lars Erik Wallin takket ordfører Ragnhild Sæle og varaordfører Arvid Wold for et vel 

gjennomført årsmøte. Blomster vil bli ettersendt. 
 

Kløfta, 16. mars 2022 

 
Protokollen godkjennes og signeres elektronisk av Ragnhild Sæle, Anniken Halvorsen og Sven Haughom jmf. 

Sak 4. 
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Utmerkelser 
 
Under festmiddagen var det i tradisjonen tro, utdelinger av avlsstatuetter for 2021 og gave til årets 

superverver 2021. 

 

 
 
Avlsstatuetten for beste NKS-vær ble tildelt Lars Nevland, Helleland, medlem av 139 Dalbuen veraring SA for 

væren 201741498 Gull Knippet. Kjell Åge Torsen representerte for Lars Nevland da han ikke hadde anledning 
til å delta på årsmøte.  

 
Avlsstatuetten for beste spælvær ble tildelt John Olav Halbostad, Høylandet, medlem av 226 Namdal verring 

for væren 201770455 Heist Løvåsen.  

 
Avlsprisen for beste sjeviotvær ble tildelt Ole Christian Solheim, Naustdal, medlem av 163 Sunnfjord 

sjeviotring, for væren 201759336 Kleppe Pan.  
 

Avlsprisen for beste pelssauvær ble tildelt Guttorm Gudmestad, Rennesøy, for væren 201740615 Hodne 

Skare. 
 

Avlsstatuetten for beste avkomstgranska bukk ble tildelt til Tor Lie, Stranda, for bukken 2018142 Alfa Lie. 
 

Årets superverver 2021, Terje Bjørsvik fra Leirfjord Sau og Geit i Nordland. Ketil Trongmo representerte Terje 
Bjørsvik da han ikke hadde anledning til å delta på årsmøte.  
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Leders tale til Norsk Sau og Geits årsmøte 15. mars 2022 
 
 

Det har, til tross for pandemi og nedstengning, vært historisk stor aktivitet i NSG i året som har gått.  
Rekordmange saker har blitt behandlet i styret. I 2021 behandlet vi 153 saker og 51 saker hittil i år. Til 

sammenligning ble det i 2020 styrebehandlet 108 saker.  
I tillegg til årsmøte og representantskapsmøte har det vært avholdt 4 Teams-møter for sentralt tillitsvalgte og 

2 åpne fagmøter på nett. Dette er en fin arena til å få diskutert aktuelle temaer gjennom året. Og det at 
fylkeslederne får sin sjanse til å sette tema er en fin ting. 

Det jobbes også godt i administrasjonen. Vi har fått på plass både ny plattform for våre hjemmesider og nytt 

medlemssystem. Dette har dessverre tatt litt tid, men er nå på plass og jeg tror dette blir bra for fremtiden. 
Alle de sentrale råda våre jobber veldig godt. Jeg har lagt stor vekt på å delta i møtene til alle råda og har 

lært mye om våre arbeidsområder. All den kompetansen som våre dyktige tillitsvalgte rundt om sitter på er 
det bare ta av seg hatten for. 

I løpet av året som har gått har jeg også fått vært litt rundt på noen av arrangementene vi har i regi av NSG. 

Både i norgesmesterskapet i saueklipping og ullbehandling og norgesmesterskapet i bruk av gjeterhund har 
jeg møtt dyktige arrangører og de flotte deltakerne.  

Det er imponerende å se den entusiasmen og gleden som legges ned i det en brenner for.   
 

Det som naturlig nok opptar de fleste nå for tiden er oppkjøringen til årets jordbruksoppgjør. Det har i vinter 

vært jobbet veldig godt i alle ledd i organisasjonen med denne prosessen. Det har kommet inn veldig mange 
gode innspill fra fylkeslaga. En stor takk til alle som har vært med og bidratt.  

Så har styret sydd dette sammen til det innspillet vi nå har lagt frem til Bondelaget og Småbrukerlaget og 
Departementet står for tur.  

Jeg syns vi har fått til et innspill som virkelig setter spor etter seg. Det er heilt sikker noen som synes dette 
ikke er godt nok. Men det er dette våre medlemmer vil ha, og er et sammendrag av innspill som har kommet 

inn. 

 
 

Så litt om framtida: 
Vi har vært inne i en litt mørk tid og det ser ut til at mange gir seg. Men dette må vi snu. Mye er avhengig av 

årets oppgjør.   

No er det småfenæringa sin tur. Vi ligger i bunnen - men vi skal opp og frem!  
Jeg har tro på at det er nå det snur.  

Og NSG skal fortsette å trykke på i alle kanaler frem mot 17. mai. 
 

NSG skal fortsette sin jobb på alle områder også i fremtiden. Vi har våre satsningsområder og utfordringene 
står i kø.  

Det kan nok være at vi må se på fordelinga mellom de satsningsområda, men dette skal gjøres i samråd med 

alle medlemmene våre.  
Vi skal fortsette og utvikle oss som organisasjon.  
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Synlighet er et tema som det har vært snakket mye om. Synes vi er godt på vei med dette, men her skal vi bli 
mye bedre. 

 
Nettopp når det gjelder synlighet i offentligheten vil jeg gjerne vise til Kommunikasjonsgruppas medlemmer i 

Aust-Agder og Vest-Agder. Der har de nå, i går faktisk, fyrt av et brennhett innlegg sendt til lokale medier. 
Her kommer også Russlands krigshandlinger i Ukraina i perspektiv. Jeg siterer: 

 

«Utviklingen i Europa de siste ukene har vist hvor viktig det er å sikre selvforsyning og beredskap med basis i 
større andel av egenprodusert mat.»  

 
Og videre: 

«Både covid-pandemien og konflikter i verden viser nå tydelig at det er viktigere enn noen gang å legge 

forholdene til rette for produksjon som bidrar til å ta vare på kritiske funksjoner i samfunnet. 
Matvaretryggheten er en slik kritisk funksjon.» 

 
Ja, vi småfeholdere har faktisk en samfunnskritisk funksjon. 

 

Vi skal fortsette å produsere bærekraftig kjøtt i verdensklasse i heile landet, fra fjære til høgfjell.  
Vi har tilgang til rikelig med unike beiteressurser og de skal vi bruke for alt det er verdt.  

Vi har også kjekjøtt, og oster nydelige produkter fra geiteholdet - her er det også verdensklasse. 
 

Geita har sin plass i det norske landbruket. Det begynner å bli få geitemelkprodusenter igjen. Men de som 
driver på har gode dyr og et oppgradert driftsapparat – og alle forutsetninger for framtidig drift. Vi har ingen 

å miste. 

 
Til slutt vil jeg takke heile organisasjonen for godt samarbeid i året som har gått! 

En spesiell takk til styret og de ansatte.  
Jeg er stolt over jobben som er gjort, men alt kan vel bli bedre.  

 

Så vi har også noe å strekke oss etter! 
 

 
Ronald Slemmen 
Leder 


