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Styret 2011- 2012 

Helge Olaf Aas, leder,  
Aas Nordre, 2080 Eidsvoll 
Tlf: 63 96 03 38   
Mobil: 918 19 067 
leder.akershus@sauoggeit.no 
 
Mina S. Sjuve, nestleder,  
2093 Feiring 
 
Mobil: 482 05 984 
mina.sjuve@hotmail.com 
 
Kjetil Fagerlund, styremedlem,  
Erikstellet, 2090 Hurdal 
Tlf: 63 98 90 07   
Mobil: 911 25 257  
kjetfag@online.no  
 
Magnar Haraldsen, sekretær, 
Bevervegen 39, 2030 Nannestad 
 
Mobil: 900 68 990 
sekr.akershus@sauoggeit.no 
 
Sissel Modin, styremedlem og leder 
for gjeterhundnemnda 
Ellingsrudkleiva 7, 1400 Ski 
 
Mobil: 907 93 399 
sissel.modin@kjellmann.no 
 
Repr. i regionsutvalget for avl: 
Stein Øyvind Bentstuen,  
Elstad, 2080 Eidsvoll 
 
Mobil: 975 92 748  
mariwben@online.no 
 
 
 
Varamedlemmer: 
1. vara: Line Staurset, Hurdal 
2. vara: Kristian Bakke, Asker & Bærum 
3. vara: Asle Varnås, Aurskog-Høland 



Et nytt år er over og det er tid for å tenke både framover og se 
tilbake. Året vi har bak oss har bydd på utfordringer med hen-
syn til mye nedbør som igjen ga oss utfordringer med hensyn til 
fôrberging. Det er kanskje vanskelig å forstå for utenforstående, 
men fôr av dårlig kvalitet høsta det ene året kan gi dårlig slakte-
resultat året etter. Så langsiktig tenking er viktig i landbruket. 
Det blir også en utfordring når matkjedene vil ha lam i butikken 
tidligere på høsten, for å referere Arne Scheie «det er utendørs 
aktivitet vi driver».  Hvis noen i matkjedene eller slakteriene 
kan si hvordan neste sommer blir, vil næringa helst ha den vær-
meldinga ved parringsstart året før. 

 
Det kan se ut som næringa må være forbredt på ulveangrep fra øst også kommende beite-
sesong. Sjøl om det ble skutt tre ulver i lisensjakta januar 2012 i Hedmark og én i nød-
verge i Nes høsten 2011, i tillegg til den som ble skutt i Eidsvoll sommeren 2011, hører 
vi om sporobservasjoner fra SNO. Rovdyrforliket trudde vi var bindende for Miljøvern-
departementet, men i ettertid har vi sett hvor feil en kan ta. Skulle likt å vite hva som 
skjer hvis Mat- og landbruksdepartementet begynner å tolke størrelsen på matmomsen! 
Da det ble levert et økonomisk underskudd i laget for 2010 måtte styret redusere sin akti-
vitet. Dette er synd da det kan se ut som at styret kun konsentrerer seg om rovdyrproble-
matikken. På sikt trur en vel at dette kan tære på styret og det kan bli vanskeligere å få 
noen til å ta verv. 
 
26. november fylte Asker og Bærum Sau og Geit 60 år som det eldste lokallaget i Akers-
hus. Asker og Bærum Sau og Geit fyller en viktig rolle i den mest folkerike og urbane 
delen av fylket. Det kan nevnes Sauens dag på Bogstad gård hvor flere tusen er innom. 
Det er på sånne steder vi kan møte den norske forbrukeren med et åpent sinn og ikke bare 
i konflikter med løshunder og sauemøkk på hyttetrappa. 
 
Det er ikke bare lokallaga som blir eldre. Av 102 medlemmer som har mer enn én sau, og 
har oppgitt alder ved innmelding, er gjennomsnittsalderen 50 år. Dette er vel som i resten 
av landbruksnæringa, men det er fortsatt urovekkende.  Det må bli en prioritert oppgave 
for fylkeslaget og lokallaga å verve kommende brukere inn i miljøet. Det vil kanskje 
være lurt med egne arrangementer for nye og kommende brukere under en bestemt alder. 
Avlsarbeidet i fylket er ved en korsvei.  Romerike værring får færre medlemmer og det 
er problemer med å få med nye. Det er vanskelig å finne nye besetninger samtidig som 
Mattilsynet er negative til utvidelser. Om framtida viser at det ikke skal være værring i 
Akershus på NKS vites ikke, men fylkeslaget har en plikt til å sørge for et aktivt 
avlsmiljø. Det må sørges for at de som vil ha kåra værlam kan få det. Det er ikke ønske-
lig at det må hentes i andre fylker på grunn av smittefaren. 
 
Da Anne Grete Stabek sluttet i Nortura var et langt og tett samarbeid på et personlig plan 
med slakterisamvirket over. Anne Grete møtte på de fleste styremøtene i tillegg til å ta 
hand om regnskapet. Da regnskapet til fylkeslaget etter hvert har blitt stort på grunn av 
radiobjellene har styret valgt å sette bort regnskapet eksternt. Regnskapsfører Inger Beate 
Tokvam fra Eidsvoll har tatt på seg jobben. Vi tror det blir en god løsning for laget. 

Lederen har ordet 

Helge Olaf Aas 
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Styret for Akershus Sau og Geit (ASG) har 
i perioden avholdt 7 styremøter og behand-
let 65 saker.  
 
Styret har i perioden bestått av: 
Leder:   Helge Aas 
Nestleder:   Mina Sjuve 
Sekretær:  Magnar Haraldsen 
Styremedl/kass: Kjetil Fagerlund 
Styremedl.:  Sissel Modin 
 
1. varamedlem: Line Staurseth 
2. varamedlem: Kristian Bakke 
3. varamedlem: Asle Varnås 
 
Valgkomité: Cathinka Kjelstrup 
   Elisabeth Stokkenes 
   Johan Persbråten 
Varamedlem: Børre Brodshaug 
 
Revisorer:  Torild Rødsrud 
   Brita Molvig 
   
Årsmøte 2011 
Årsmøtet ble avholdt hos Furuseth slakteri 
onsdag 9. februar. Tema var elektroniske 
øremerker og mulighetene disse gir v/Erik 
Heen, Biocontrol AS 
 
Leder- og sekretær samling 
Det ble avholdt leder– og sekretærsamling i 

kantina hos FK Kløfta 7. april 2011. Også 
ledere for sanke/beitelagene var invitert. 
 
Fagmøte 
ASG arrangerte i samarbeid med Felleskjø-
pet Agri Kløfta fagmøte i FKs lokaler på 
Kløfta 31. august 2011. Temaer var rovdyr-
situasjonen i Akershus v/Hans Petter Klok-
kerengen, rovviltkontakt SNO, og grovfôr-
kvalitet/vinterfôring v/Rune Lostuen, pro-
duktsjef FKA.  
 
«Radiobjeller» 
Radiobjelleprosjektet ble utvidet også i 
2011. Akershus Sau og Geit søkte Fylkes-
mannen om FKT- og OBB-midler til 
GPRS-enheter og 285 ble tilført. 
Samtidig fikk Akershus tilført 50 lammeen-
heter fra Det nasjonale beiteprosjektet. 
(Se eget referat om radiobjeller i Akershus) 
 
Kåring 
Kåringa ble avholdt på Nannestad heste-
sportssenter i Maura lørdag 1. oktober. 
Mer om kåringa i årsberetningen til Avslut-
valget i Akershus Sau og Geit og Romerike 
værring. Eksteriørdommere var  
Jonny Storbråten og Terje Bakken, ulldom-
mer var Stein Terje Moen. 

Styrets arbeid 

Radiobjeller tok av i 2011. Mange nye brukere tok i bruk bjeller i fjor og flere blir det i 
år. Magnar Haraldsen må takkes spesielt i den forbindelse. Prosjektet er i ferd med å bli 
stort med mange enheter ute og mye penger i omløp, så her trengs myndig og bestemt 
oppfølging. 
 
Vil også takke alle i styret for godt samarbeid i 2011. Alle som bidrar til kåring og andre 
arrangementer hvor sauen blir profilert ute i lokallaga. Vil også takke spesielt til Fyl-
kesmannes landbruksavdeling. Det var godt å få Jonny Storbråten tilbake. 
 
Vi må håpe vi kan se fram mot et år hvor sauen kan være i fokus, og ikke dårlig vær og 
rovdyr. 
 
Helge Olaf Aas,  
leder 
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Landsmøtet 
Mina Sjuve og Helge Aas representerte 
Akershus Sau og Geit på landsmøtet i NSG 
som ble avholt på Flesland ved Bergen 15.-
17. mars. På møtet var nærmere 80 % av de 
stemmeberettigede menn og kun én deltager 
var under 30 år. Akershus viste med sine 
utsendinger dermed at vi ligger langt fram-
me når det gjelder rekruttering og kjønnsfor-
deling i saueholdet.  
Under generaldebatten første dagen var flere 
interessante og viktige temaer oppe. En kom 
ikke utenom rovdyr. Andre temaer som ble 
drøftet var web-sida til NSG, semin, kom-
munikasjon, beitebruk, utsikter for geitehol-
det og sjukdomsbildet i næringa. Ola T. 
Heggem stod for ett av to faglige foredrag. 
Han kunne fortelle at 300 millioner FEm 
høstes i utmarka av beitedyr i dag.  
Potensialet? Det dobbelte! Styreleder i Nor-
tura, Sveinung Svebestad, kunne i det andre 
foredraget fortelle at norsk lammekjøtt i dag 
er billigere enn for 13 år siden, regnet om til 
prisindeks. Det skulle man kanskje ikke 
tro?. 
         Mina Sjuve 
Representasjon  
Styret har for øvrig vært representert på:  
19.– 20. oktober: Representantskapsmøte  
Gardermoen, Helge Aas og Magnar  
Haraldsen. 
12. desember: Kontaktmøte radiobjeller hos 
Telenor på Forenbu, Helge Aas og Magnar 
Haraldsen. 
16. desember: Rovviltnemnda, Helge Aas.  
 
Uttalelser/høringer 
ASG har sendt brev til Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus og påpekt mangler ved vars-
lingsrutiner ifbm rovdyrangrep. Det er også 
sendt uttalelser ifbm rovdyrangrepet i Eids-
voll hvor søknad om skadefelling ble av-
slått. Høringsuttalelser er sendt til endringer 
av forskrift om utøvelse av jakt, felling og 
fangst og til Rovviltnemnda om kvoter for 
gaupejakt 2012. 
 
Eldste lokallag fylte 60 år 
26. november 2011 fylte Asker og Bærum 

Sau og Geit 60 år, og leder, nestleder og 
sekretær i ASG var invitert. Det var en hyg-
gelig kveld med mye saueprat og god mat. 
På menyen sto nemlig pinnekjøtt!! 
 
Sauens dag 
Asker og Bærum Sau og Geit var som van-
lig NSGs representant på Sauens dag på 
Bogstad gård 18. september. 
 
Medlemstall: 
Fylkeslaget har per 14. febr. 2012  
224 medlemmer (inkl. husst.– og æresmedl.) 
Asker & Bærum:  22 
Eidsvoll   36 
Feiring   36 
Hurdal   27 
Nannestad   23 
Gjerdrum   19 
Søndre Akershus  39 
Aurskog-Høland  22 
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Beitebruksplaner 
 

I den nye landbruksmeldinga under kap 
9.11 under Husdyr på utmarksbeite står 
det følgende:  
«I kommuner med betydelige beiteom-
råder bør arbeidet med beitebruksplaner 
videreføres for å synliggjøre ressursen 
og gi forutsigbarhet for næringen og 
andre samfunnshensyn/behov».  
 

I Akershus finnes foreløpig ingen beite-
bruksplaner som kan dokumentere bru-
ken og verdien av utmarksbeitebruken. 
Flere sauebruk på Øvre Romerike har 
investert i nye fjøs og økt sauetallet. 
Samtidig er forvaltningsområdet for ulv 
under revurdering.. 
 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
(FMOA) oppfordrer nå alle beite- og 
sankelagene til å engasjere seg i arbei-
det med å utarbeide beitebruksplaner i 
samarbeid med respektive kommuner.  
Også kommunene er kontaktet av  
Jonny Storbråten hos FMOA. 
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Lokallagene i Akershus 2011: 

 
Asker og Bærum: 
Leder: Johan Persbråten, tlf. 915 77 904 joludper@online.no 
Sekretær: Anne Helene Wensaas, tlf. 938 69 686 pierrejohanson@hotmail.com 
Kasserer: Axel Horn, tlf. 67 13 54 47 / 936 41 891 axel.horn@c2i.net 
 
Aurskog-Høland: 
Leder: Asle Varnås, tlf. 918 63 223 reidun.varnas@tele2.no 
Sekretær: Siv Hege Grøndahl, tlf. 63 85 16 27 / 932 28 160 sivhege.groendahl@hotmail.com 
Kasserer: Stein Sandem, tlf. 63 85 19 41 / 928 24 060 
 
Eidsvoll: 
Leder: Håkon Blakkisrud, tlf. 911 82 976 blakkis@hotmail.com 
Sekretær: Rein Tore Østreng, tlf. 971 72 494 rei-oest@online.no 
Kasserer: Gunn Elin Blakkisrud, blakkis@hotmail.com 
 
Feiring: 
Leder: Mina Sjuve, tlf. 482 05 984 mina.sjuve@hotmail.com 
Sekretær: Torkild Wangen, tlf. 905 80 265 KTWangen@live.no 
Kasserer: Alf Magne Bjørndal, 926 51 347 amb@baneservice.no 
 
Gjerdrum: 
Leder: Ragnar Hennum, tlf. 63 99 26 47 / 906 85 103 am.hennum@hotmail.com 
Sekretær/kasserer: Georg Molvig,  tlf. 63 87 75 23 / 414 69 502 georg.molvig@c2i.net 
 
Hurdal: 
Leder: Kjetil Fagerlund, tlf. 63 98 90 07 / 911 25 257 kjetfag@online.no 
Sekretær: Atle Solsrud, tlf. 907 59 112 atsolsr@dcpost.no 
Kasserer: Ola Bihaug, tlf. 951 83 519 ola.bihaug@hurdal.kommune.no 
 
Nannestad: 
Leder: Knut Austad, tlf. 911 48 951 kn-austa@online.no 
Sekretær: Ingrun Nordengen, tlf. 977 46 918 ingrun.nordengen@nannestad.kommune.no 
Kasserer: Elin Mo Weberg, tlf. 416 38 465 arne.weberg@bos.no 
 
Søndre Akershus: 
Leder: Anne Buer, tlf. 926 32 659 anne.buer@gmail.com 
Sekretær: Linda Stubsjøen, tlf. 904 72 526 
Kasserer: Sissel Modin, tlf. 907 93 399 sissel.modin@kjellmann.no 

Nye e-postadresser for tillitsvalgte 
Ledere og sekretærer for lokal– og fylkeslag får nå nye faste e-postadresser. Etter at 
årsmøtene er avholdt og sammensetningene av styrene  er sendt NSG vil de respektive 
få utdelt brukernavn og passord.  
Adressene blir slik (eks): 
leder.nannestad@sauoggeit.no - sekr.eidsvoll@sauoggeit.no  



ÅRSMELDING 
AVLSUTVALGET AKERSHUS SAU OG GEIT 

ROMERIKE VÆRRING 
 

Avlsutvalget for sau i Akershus og Akers-
hus representant i regionsutvalget har vært 
Stein Bentstuen. Det er i 2011 avholdt to 
møter i regionsutvalget. 
Kåringa for værer ble avholdt ved Nanne-
stad Hestesportssenter 1. oktober. Det møtte 
i alt 119 værer hvorav 75 ble kåret. Beste 
kåra vær ble 2011 11 550, tilhørende Even 
Anders Tosterud, med 171 poeng. 
I tillegg er det avholdt en gardskåring ved 
UMB, hvor 18 værer ble bedømt, hvorav 11 
ble kåret. 
Romerike værring har i 2011 bestått av 9 
medlemmer. (Halvor Sjuve, Leif Fredheim, 
Even Anders Tosterud, Helge og Laila Aas, 
Håkon og Gunn Elin Blakkisrud, Stein 
Bentstuen, Ragnar Hennum, Even og Torild 
Rødsrud og Marianne Aas og Arne Ruud). 
Styret har bestått av Marianne Aas, leder, 
Ragnar Hennum, kasserer,  Stein Bentstuen, 
sekretær og Halvor Sjuve 1 .vara. Det er 
avholdt et fysisk styremøte i tillegg til 
mail/tlf. Det er avholdt to medlemsmøter. 
Årsmøtet 2011 vedtok at styret skulle utar-

beide en avlsplan for værringen. Denne ble 
presentert medlemmene på et medlemsmøte, 

hvor også leder av regionsutvalget Svein Reiersen og Anne Grethe Stabekk ifra NSG 
møtte. 
Værringen har også i 2011 leid sommerbeite til værene av Arild Aalborg, Eidsvoll 
Værringen fikk offisiell indeks på 20 prøveværer i 2011, med vær nr 2010 12 016 som 
beste vær. Den er født hos Leif Fredheim og oppnådde en O-indeks på 139. Ringen har i 
2011 solgt 3 indeksværer. 
Romerike værring består nå av 7 medlemmer med ca 750 para søyer. Høsten 2011 ble det 
satt inn 13 prøveværer i ringen. ( 2011 11 507, 513, 518, 519, 520, 523, 524, 529, 534, 
537, 542, 543 og 550). I tillegg er det benyttet semin og fire eliteværer ( 2010 12 014, 
016, 032, 057.) I tillegg til ringen er det opprettet en underavdeling med to medlemmer 
(Halvor Sjuve og Even og Torild Rødsrud). Disse har benyttet 4 kåra værlam og 4 in-
deksværer. Disse værene vill ikke bli avkomstgransket, men besetningene vil fortsatt til-
høre samme «smitte» gruppe som ringen for øvrig. Ved rekruttering av nye avlsdyr plik-
ter de å holde seg innenfor regelverket til værringene.  
Ragnar Hennum har stått for transporten av værene i 2011. 
 

Stein Bentstuen 
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Kåringa 2011. Stein Terje Moen, Nortura, dømmer 
ull. Mina Sjuve følger spent med. 



 
Styret har bestått av: 
Leder:   Sissel Modin 
Styremedlem:  Steffen Pettersen 
Styremedlem:  Rita Fagerlund  
Styremedlem:  Janna Oulie 
  
 
2011 har vært et år med høy aktivitet og mange nye medlemmer som trener gjeterhund. 
  
Det har vært avholdt treninger rundt om i fylket i 2011, de fleste i regi av lokallaget  
Søndre Akershus og Anne Buer.  Fremmøtet har gjennomgående vært bra, og resultatet 
fra mer trening ses både i form av bedre arbeidshunder og høyere nivå blant de som kon-
kurrerer. Vi har avholdt grunnkurs for gjeterhundarbeid og gjeterhundkurs for mindre er-
farne førere. 
I juni hadde vi treningssamling en helg, med innlagte sosiale aktiviteter i tillegg til det 
faglige. Dette var så vellykket at vi satser på at dette blir en årlig tradisjon, og samling 
2012 er allerede planlagt. 
  
Det har vært avholdt gjeterhundoppvisninger 
rundt om i fylket. Medlemmer av fylkeslaget 
har hatt sankeoppdrag og gjeterjobber på fjel-
let, i tillegg til at flere deltar på fellessank. 
Vi arrangerte i 2011 en gjeterhundkonkurran-
se i tillegg til fylkesmesterskapet. Geir  
Marring ble årets fylkesmester i Akershus. 
Geir Marring kvalifiserte seg også til finalen i 
Norgesserien, hvor han sammenlagt endte på 
en fin 22. plass. Geir Marring, Sissel Modin og Steffen Pettersen kvalifiserte seg til NM, 
av disse var det Steffen Pettersen som plasserte seg best med 41. plass. Det ble avlagt 2 
godkjente bruksprov. 
 
Samarbeidet med Østfold Gjeterhundlag om treninger og arrangementer har fungert godt, 
og fortsetter i 2011 på samme måte.  
I 2012 er det planlagt oppfølgingskurs for instruktører og grunnkurs for nybegynnere med 
lokale instruktører. 
 
Sissel Modin,  
leder 

Årsmelding 2011 og  
planlagte aktiviteter 2012 

Akershus Gjeterhundlag 
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Foto: Cathinka Kjelstrup 



Regnskap Akershus Gjeterhundlag  
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Resultatregnskap  2011  2010 

Inntekter     
Inntekter startkontingenter   12500  6 000 

Instruktørkurs  0  10 000 

Treningssamling  16000  0 

Støtte fra Bygdefolkets studieforbund  0  1 425 

Andre inntekter  28  115 

Sum driftsinntekter  28528  17 540 

    
Kostnader     
Innleid instruktør til kurs  0  8 025 

Leie jorde/sau/utsetter  1400  1 000 

Pizza instruktørkurs  0  1 000 

Kjøregodtgjørelse  0  1 468 

Utgifter dommere    2300  0 

Startavgift til nsg  3900  0 

Utgifter treningssamling  16000  0 

Innkjøp premier  350  0 

Beholdningsendring premier  1500  0 

gebyrer  39  0 

Sum driftsutgifter  25489  11 493 

Driftsresultat   3 039  6 047 

    
BALANSE pr 31.12.2009     
Innestående bank  25310  18 881 

Beholdning premier  500  2 000 

Sum eiendeler  25810  20 881 

    
Gjeld til NSG  3900  0 

Egenkapital 1.1.  6 047  0 

Årets resultat  3 039  6 047 

Egenkapital 31.12.  9 086  6 047 

Sum gjeld og egenkapital  12 986  6 047 



Historikk: Radiobjelleprosjektet for Akershus startet i Vestmarka, Asker og Bærum, i 2003. Da var det 
VHF-sendere med basestasjoner som ble testet. 
I 2007 ble prosjektet utvidet i Akershus, og det ble prøvd ut både UHF- og GPRS-sendere på søyer i Fei-
ring, Hurdal, Eidsvoll og Nannestad. I tillegg ble VHF-sendere og ny type basestasjoner testet i én beset-
ning i Nannestad. Da var sendeenhet og batteriboks (6 stk AA batterier) atskilt.  
I 2008 ble en variant/testutgave av UHF benyttet på lam. Den viste seg å ha liten rekkevidde.  
I 2009 ble en ny utgave av lammeenhet (UHF) prøvd ut, og denne virket bedre. Imidlertid var klavebåndet 
av så dårlig kvalitet at de aller fleste ble mistet. Samme år ble også en ny «innpakning» av GPRS-
terminalen laget, og de aller fleste av de gamle enhetene ble før sesongen bygget om til denne, som også er 
dagens utgave. Noen enheter ble også tatt i bruk på storfe. De fleste av de ombygde enhetene har ikke nyes-
te software, og lar seg heller ikke oppgradere. De fungerer allikevel bra og er til stor nytte, selv om ikke 
alle funksjoner er like stabile. Det benyttes to 3,6V litiumbatterier. 
I 2010 ble åtte nye sauebesetninger med i Det nasjonale beiteprosjektet som ble utvidet til også å omfatte 
Akershus, i hovedsak besetninger som har hatt rovdyrtap. I alt er det 14 besetninger i Akershus som har 
brukt gamle og nye sporingsenheter. VHF-varianten ble ikke testet i år siden de så langt finnes kun i den 
gamle varianten som «tar inn vann». Nyeste utgave av lammeenhet ble heller ikke testet i Akershus. Det er 
ikke benyttet saltsteinavlesere. Det var svært få feil på de nye GPRS-enhetene (f.o.m. 2010), mellom 5 og 6 
prosent. 
Akershus Sau og Geit (ASG) overtok ansvaret med å administrere «Radiobjelleprosjektet» som fra starten i 
2007 var et samarbeid mellom Akershus Bondelag, Akershus bonde– og småbrukarlag og ASG. 
 

2011: 
285 nye GPRS-enheter ble tilført prosjektet 
etter søknad om midler gjennom ordninge-
ne «Forebyggende og konfliktdempende 
tiltak» (FKT) og «Organisert beitebruk» 
(OBB). I alt var 40 besetninger med i pro-
sjektet. I fire av dem ble nyeste utgave av 
UHF-lammenoder testet. Disse fungerte 
dårlig da de fleste ikke var tette og vann 
kom inn i batteriholder. GPRS-enhetene er 
blitt svært stabile og de fleste er godt for-
nøyde med «radiobjellene». Imidlertid er 
det områder det fortsatt er for dårlig mobil-
dekning. 
 

I bruk 2011: 
GPRS-enheter søyer:  633 stk 
Lam (UHF): 50 
GPRS-enheter storfe: 34 stk  
 

Akershus Sau og Geits representanter i 
prosjektet: 
Helge Olaf Aas, leder, Ås nordre,  
2080 Eidsvoll 
Tlf. 918 19 067 E-post: olaf-aa@online.no 
 

Magnar Haraldsen, 
koordinator/kontaktperson  «radiobjeller»  
Bevervegen 39, 2030 Nannestad 
Tlf. 900 68 990 E-post: maghar@online.no 
 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 
Jonny Storbråten,  landbruksrådgiver 
Tlf. 995 68 777 E-post: jonny.storbraten@fmoa.no 
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Oppsummering av «Radiobjelleprosjekt»  

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk var 
med på saueslipp i Nannestad 



Flere saueholdere ønsker å bruke «radio-
bjeller» kommende beitesesong. 14 nye navn 
er på lista.  
Det vil si at det blir over 50 besetninger med 
sau og storfe i Akershus som deltar. Det er 
ønske om ca. 450 nye enheter, inkludert tid-
ligere brukere som ønsker flere sendere. 
Det er også i år søkt om midler gjennom 
«Organisert beitebruk» (OBB)  og 
«Forbyggende og konfliktdempende til-
tak» (FKT). 
Hvor mange det blir er foreløpig usikkert i 
og med at søknaden ikke er ferdig behandlet 
hos Fylkesmannen. 
Enkelte av dem som brukte «radiobjeller» i 
fjor ønsker ikke å fortsette da de føler de 
ikke har nok nytte av dem i forhold til kost-
nadene. Disse enhetene vil bli fordelt på øv-
rige deltakere. 

 
 
Krav til deltakerne: 
● Må være medlem av NSG 
● All kommunikasjon/informasjon vil foregå på e-post Det er derfor viktig med rutiner for 
å lese e-post.  
● Rapportering. Hvilken form denne vil ha i 2012 er ikke helt avklart. Trolig blir det ikke 
samme skjema som til nå er brukt, men vi må dokumentere bruken av statlige midler. 
● Undertegne leieavtale med retningslinjer for hvordan man skal håndtere/oppbevare enhe-
tene. 

● Forplikte seg til å 
bruke alle enhetene 
man har. Dersom man 
ikke ønsker/kan bruke 
alle man har må det gis 
beskjed til koordinator 
slik at de kan 
omfordeles. 
● Betale faktura for 
egenandel ved forfall.
   
   
  

Magnar Haraldsen 
koordinator 

«Radiobjelleprosjektet i 
Akershus»  
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Elektronisk sporing 2012 



Sau sluppet og tapt på  
utmarksbeite i  Akershus 2011  

Sau sluppet på  
utmarksbeite i Akershus 2011 

Beitelag/sankelag - utmark 2011 2010 Endring 
Akershus fbl.,  Enebakk 331 285 pluss 46 

Vestmarka beitedriftslag, 1 022 759 pluss 263 

Eidsvoll sankelag BA 2 990 2 590  pluss 400 

Feiring sankelag 3 658 3 924 minus 266 

Hurdal sauebeitelag 2 806 2 815 minus 9 

Nannestad sankelag 2 295 2 234 pluss 61 

Gjerdrum sankelag 933 812 pluss 121 

Sum beitedyr 14 035 13 419 pluss 616 



 

 

 
 

 

 6 

5 

4 
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1 

Område 
 

Ulv‐  Ulv‐  Gaupe ‐  Gaupe‐  Totalt 
 

1  71  194      265 

2  30  83  4  15  132 

3      9  47  56 

4      5  50  55 

5      7  47  54 

6      5  32  37 

  1    7  37  45 

  102  277  37  228  644 



Beløp ‐ sauer erstattet i Akershus:    
Beløp ‐ storfe erstattet i Akershus:    
Sum                                

Antall sauer erstattet i Akershus 

Kr. 1 213 312.‐ 
Kr.    165 671.‐ 
Kr. 1 378 983.‐  



Tapstall for sau på utmarksbeite i 
Akershus 2011   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
Beitelag/sankelag  
- utmark 

søyer  søyer  søyer  lam  lam  lam  søyer og 

sluppet tapt taps% sluppet tap taps% lam 

Akershus fbl.,  Enebakk 129 9 7,0 202 40 19,8 14,8 

Vestmarka beitedrift- 414 16 3,9 608 78 12,8 9,2 

Eidsvoll sankelag BA 1125 108 9,6 1 865 267 14,3 12,5 

Feiring beitelag 1427 35 2,5 2 231 132 5,9 4,6 

Hurdal sauebeitelag 1036 20 1,9 1 770 112 6,3 4,7 

Nannestad sankelag 858 27 3,1 1 437 62 4,3 3,9 

Gjerdrum sankelag 375 15 4,0 558 55 9,9 7,5 

Sum beitedyr 5364 230 - 8 671 746 - - 

Søyer og lam sluppet 14 035             
Søyer og lam tapt 976             
Taps% søyer 4,29             
Taps% lam 8,60             
Taps% søyer og lam 6,95             

Tapstall for sau på utmarksbeite i 
Akershus 2011 

 

 



Forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT)  
Bruk av midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2011 

Tiltak Beløp, kr Antall søknader 

Tidlig nedsanking (egen stan-
dard) 

73 800 En søknad innvilget for akutt nedsanking midt i beite-
sesongen etter store ulveskader i Eidsvoll (vestsida 
mot Nes kommune). 

Forsinket slipp på beite 0  
Flytting til annet beite 0  
Gjeting/utvidet tilsyn 171 623 Fem av seks søknader om ekstraordinært tilsyn ble 

innvilget. De fem godkjente tilfellene ble gjennom-
ført etter akutte ulveskader Eidsvoll (4) og Hurdal 
(1). En søknad om planlagt ekstraordinært tilsyn i 
Enebakk ble avslått. 

Gjeterhund/vokterhund/
vokterdyr (egen standard) 

0  

Elektriske gjerder til rovvilt-
sikring (egen standard) 

173 600 Fire av fem søknader innvilget til oppsett av rov-
vilthindrende gjerde. Tre tiltak er fullført (Aurskog 
Høland, Nes og Ski). 

Beiting på inngjerdet areal 0  
Beredskapsareal (egen stan-
dard) 

0  

Bruk av tekniske tiltak 400 000 En av fire søknader innvilget.  Hovedsøknad fra 
Akershus Sau og Geit (ASG) om innkjøp av nye ra-
diobjeller innvilget. Tre søknader om støtte til dek-
ning av leieutgifter ble avslått. 

Fellingsvederlag 123 949 Utbetalt kompensasjon til fellingslag for skade-
fellings forsøk i Nannestad 2010 (gaupe) og Eidsvoll 
2011 (ulv). 

SUM 942 927  

Fordeling av midler på konfliktdempende tiltak ift. rovvilt 2011: 

Tiltak Beløp, kr Antall søknader 

Barn og unge 351 000 Fire av fire søknader innvilget. Formidling av rovvilt-
kunnskap til de ulike årstrinnene i ungdomsskolene 
med hovedtyngden øst i fylket. Samarbeid mellom 
Akershus jeger og fisk, Fetsund lenser og ungdoms-
skolene. 

Forsknings- og utviklingstil-
tak (FOU) 

 

375 000 Fire av fem søknader innvilget. Hovedandelen av 
beløpet har gått til evaluering av bruk av viltkamera 
som en mulig overvåkingsmetodikk for gaupe. 

Andre tiltak (rovviltseminar, 
sporingsaksjon) 

45 000 En søknad innvilget til medfinansiering til nasjonal 
rovviltkonferanse på Hamar. 
 

SUM 771 000  



Organisert beitebruk, OBB 
Tilskudd til investeringer i beiteområder 2011  
Det er innvilget kr 472 000 til 6 investeringstiltak i beiteområder (se under). 
Fylkesramma var kr 400 000 i tillegg til kr 72 000 i overførte midler fra tidli-
gere år. Av midlene er kr 102 900 brukt til innkjøp av nye sporingsenheter 
(radiobjeller) til utleie fra Akershus Sau og Geit.  
Gjerdetiltak 
og sankekveer 

 
Beskrivelse av tiltak 

 
Tilskudd 

Nannestad 
beitelag 
(storfe) 

Etablere et sammenhengende sperregjerde langs Romeriksåsen v opp-
sett av et 7 km langt sperregjerde mot riksveg 120 v Tangen nord i 
Nannestad. Hensikten er å redusere konflikter med at beitedyr kom-
mer inn på jorder, veier og boligfelt. 

148 000 

Gjerdrum 
sankelag 

Forlenge sperregjerde fra Holter sørover i Gjerdrum for å redusere 
konflikter med at beitedyr kommer inn på jorder, lysløype, veier og 
boligfelt. Strekningen er 4,5-5,5 km, avhengig av trasevalg. 

170 000 

Nannestad 
sankelag (sau) 

Innkjøp av flyttbar sankebinge til Tomaslivegen/Seframvegen. Hen-
sikten er økt fleksibilitet ift. sanking og beredskap. 

3 600 

Akershus fjell-
beitelag 
(Enebakk) 

Utbedring av sankekveene ved Moen og Haugstein. Behov for noe 
stasjonært og noe flyttbart utstyr for å gjøre sankingen mer effektiv. 

30 000 

Tekniske  
Tiltak: 

  

Akershus Sau 
og geit 

Innkjøp av radiobjeller til beitedyr på utmarksbeite. Fylkeslaget ans-
varlig for organisering og utleie. Hovedhensikten er å forebygge tap 
av sau til rovvilt, bedre dyrevelferden, effektivisere sankinga mm. 

102 900 

Planleggings-
tiltak: 

  

Nannestad 
sankelag 

Starte forundersøkelser for å etablere beitebruksplaner for kom-
munene på Øvre Romerike. Hensikten er å kartlegge og synliggjøre 
beiteressursene i utmarka mm. 

17 500 

Sum  472 000 

Konklusjoner 2011 
 Antall sau sluppet på utmarksbeite i Akershus har økt med  4,4 prosent og er 

det høyeste antallet siden 2005 Det prosentvise totaltapet (inkluderer alle tapsårsaker) 
er på 7 prosent og har økt med 1,5 prosent siden 2010 (middel for landet =6,5?)  
 

 Lammetapet har økt med 1,6 prosent til 8,6 % og søyetapet har økt med  
1,1 prosent til 4,3 % 
 

 Det slår positivt ut på tapsstatistikken at det største beitelaget i Akershus, Feiring bei-
telag (har 30 prosent av sauen på utmarksbeite i fylket), er blant beitelagene med lavest 
tap i 2011 (4,6 %) 
 

 Beregning av rovvilterstatningene, det dokumenterte og sannsynliggjorte tapet 
til rovvilt, viser at det for første gang i Akershus erstattes flere sau tatt av ulv (284) 
enn gaupe (210) 
 
Jonny Storbråten, landbruksrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 


