


AKERSHUS SAU OG GEIT                  Årsmelding 2006 

Johan Persbråten, leder,  
Persbråten gård, 1340 Skui 
Tlf: 67 13 60 52   Mobil: 915 77 904   
E-post: joludper@online.no 
 
Leif Fredheim, nestleder,  
Årnesvn. 14, 2093 Feiring 
Mobil: 906 02 663 
E-post: Le-fred@online.no 
 
Anne Grete Stabekk, kasserer, Gilde,  
1798 Aremark 
Tlf. 69 19 84 50   Mobil: 902 01 429  
E-post: anne-grete.stabekk@gilde.no 
 
Magnar Haraldsen, sekretær, 
Åsvegen 525, 2030 Nannestad 
Tlf. 63 99 79 93    Mobil: 900 68 990 
E-post: maghar@online.no 
 
Kristian Bakke, styremedlem,  
Sollivn. 45, 1384 Asker  
Tlf: 66 78 40 79   Mobil: 906 02 141 
E-post: kbakke@start.no 
 
Asle Varnås styremedlem,  
Nitteberg, 1960 Løken 
Mobil: 918 63 223 
E-post: asle.varnas@c2i.net 
 
 
Representant i regionsutvalget for avl: 
Marianne Aas, Ruud vestre,  
2030 Nannestad 
Tlf. 63 99 70 43   Mobil: 934 43 560 
E-post: ar-r2@online.no 
 
Gjeterhundnemnda: 
Geir Marring, Melnesvn 119,  
1910 Enebakkneset 
Tlf. 63 88 53 33   Mobil: 922 92 011 
E-post: geir@oslo-hundeskole.no 
 
 
Varamedlemmer: 
Martin Bye, Søndre Akershus 
Kjetil Fagerlund, Hurdal 
Han Olav Ask, Gjerdrum 

Styret 2006 - 2007 
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Styrets arbeid 
Styret har i perioden avholdt 
fire styremøter og behandlet 27 
saker. I tillegg til møtene har 
styret hatt kontakt via telefon 
og e-post.  
Det er gitt uttalelse i forbindel-
se med høring av «Forslag til 
felles strategier for forvaltning 
av ulv» i region 4 og 5 - Øst-
fold, Oslo, Akershus og Hed-
mark. Det er også avholdt en 
leder– og sekretærsamling.  
Akershus Sau og Geit (ASG) 
har i samarbeid med Akershus 
bonde– og småbrukarlag og 
Akershus Bondelag søkt fyl-
kesmannen om midler til å ut-
vide radiobjelleprosjektet. Bak-
grunnen er forebyggende tiltak 
i forhold til rovdyr. Dette ble 

innvilget (300.000 kroner).  
Det har denne perioden ikke 
vært noe landsmøte i NSG.  
Leder Johan Persbråten har 
deltatt på to representantska-
posmøter, hvorav ett var tele-
fonmøte, to for radiobjellepro-
sjektet, og ett i rovviltnemnda. 
Leder har også vært sentral i 
media hvor han har fremmet 
saueholdernes syn på en god 
måte. (NRK Østlandssendinga) 
ASG ved leder har også vært 
med på arrangementet «Sauens 
dag» på Bogstad 17. september 
og Åpen gård på Lindeberg i 
oktober. Det var som vanlig 
representanter fra Asker og 
Bærums lokallag som 
representerte oss under Sauens 
dag, hvor det var hele 3.500 
besøkende.  

I januar i år var også ASG 
medarrangør (sammen med 
fylkesmannens 
landbruksavdeling, 
Forsøksringen Romerike, 
Debio, Nortura) for et 
informasjonsmøte om 
økologisk sauehold. Det møtte 
over 40 personer til møtet på 
Nebbenes kafeteria i Eidsvoll. 
Leder deltok på et 
planleggingsmøte hos 
Fylkesmannen. 
Kåringa ble i fjor avholdt på 
Nannestad hestesportssenter i 
Maura. Arrangementet gikk 
fint. 67 lam av 148 dømte ble 
kåret. 8 ble kåret med 
dispensasjonen.  Dommere var 
Hans Hjelstuen og Jonny 
Storbråten.  

Året begynte 
med tidlig vår 
når det gjaldt 
beite, men et-
ter hvert ble 
det tørke, noe 

som gir fine slakt av lammene 
som går på utmarksbeite. I tør-
re somre får de deler av fylket 
som må begrense beiteområdet 
med rovviltgjerde en tendens til 
små lam. 
Dette viser hvor viktig ut-
marksbeite er for sauen og at vi 
må holde på beiteretten vår. 
Det ble felt to gauper under 
jakta i Feiring i fjor, så vi var 
spent på hvordan dette ville 
påvirke tapstallene på beite. 
Og vi fikk gledelige tilbake-
meldinger etter beitesesongen, 
med mye lavere tapstall i for-
hold til foregående år. 
Dette bekrefter hvor viktig jak-
ta er som forebyggende tiltak 
mot rovviltskader.  Staten spa-
rer store utgifter på utbetalinger 
som egentlig skulle vært lønn 
til jegerne. De legger ned et 

enormt arbeide i forbindelse 
med jakta og sporing før selve 
jakta. 
Undertegnede var i møte med 
rovviltnemnda før jul, og fikk 
der muligheten til å forklare 
hvor viktig det er å holde gau-
pestammen nede i beiteområde-
ne i fylket. Vi fikk gjennom-
slag for å heve kvoten med ett 
dyr under årets jakt.  Det er 
godt å få litt medhold av og til, 
selv om kvoten sikkert kunne 
vært høyere når vi ser at kvoten 
ble fylt i løpet av jaktas to førs-
te dager. 
Vi blir fortsatt hengt ut i media 
av usakelige kommentarer når 
det gjelder erstatning og 
tapstall. Særlig blir vi latterlig-
gjort med at gaupa spiser ti kilo 
sauekjøtt pr. dag i følge tapstal-
lene. 
Virkeligheten er en helt annen.  
All forskning og praktiske erfa-
ringer viser at enkelte gauper er 
lystmordere og dreper mange 
sauer i løpet av et døgn.  De 
spiser bare litt av kjøttet. 

Fortsatt er tapstallene for høye i 
fylket, og går vi tilbake i beite-
statistikker viser det at tapstal-
lene var  på 2-3 % før rovdyra 
kom inn i våre beiteområder. 
En annen stor ufordring er at vi 
blir færre, nesten 2.000 færre 
beitedyr i 2006 enn i 2005.  
Dette vekker bekymring  Det er 
derfor viktig at vi profilerer 
sauen utad og forteller hvor bra 
sauen er særlig for å hindre 
gjengroing av kulturlandskapet. 
Vi må oppfordre ungdommen 
til å ta over etter oss, oppmunt-
re nye brukere som har interes-
se for i sauehold. 
En annen utfordring er den 
økologiske sauekjøttproduksjo-
nen som det nå satses på  Der-
som forhodene ligger til rette 
kan dette også bedre økonomi-
en innen saueholdet.                           
Det er for lite sauekjøtt i landet 
nå, så vi har en utfordring der 
også. Husk at vi produserer 
verdens beste lammekjøtt. 

 
Johan P 

Johan Persbråten 

Lederen har ordet 
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Årsregnskap  
Akershus Sau 
og Geit 
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Akershus Sau og Geit 
Regnskapssammendrag 2006 

● Inntekter: 
- Kontingenter        kr.  21190,00 
- Renter         kr.    1427,70 
- Sum inntekter        kr.  22617,70 
● Utgifter: 
- Porto, kopiering     kr.    1200,00 
- Bankgebyrer        kr.          6,00 
- Styrehonorar        kr.    7250,00 
- Kjøre- og møtegodtgjørelse  kr.      840,00 
- Gaver , blomster       kr.    1704,00 
- Sum utgifter             kr.  11000,00 
 
Resultat (overskudd)    kr.   11617,70 
 
● Statussammendrag  
Innskudd: Låneinnskudd   kr.  58426,45 
       Brukskonto       kr.  29051,51 
Sum aktiva Egenkapital 31.12.06 kr.  87477,96 
 
Egenkapital01.01.06       kr.  75860,26 
     
Resultat  overskudd      kr  11617,70 
 
Eiendeler : Bærbar PC   
        Adobe Acrobat  
        Sauegrinder 
                  2 lyskastere og kabeltrommel 
 
          Anne Grete Stabekk    
          kasserer 
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Årsregnskap 
avlsutvalget  
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Akershus Sau og Geit, 
avlsutvalget 

Regnskapssammendrag 2006 
 

● Inntekter: 
- Kåringsavgifter     kr.   5930,00 
- Renter og tilskudd    kr.   5090,12 
Sum inntekter        kr.  11020,12 
 

● Utgifter: 
- Porto, gebyrer     kr.   8,00  
- Kåring       kr.  12034,75 
Sum utgifter      kr   12042,75 
 
 

Resultat (underskudd)     kr.   1022,63 
 
● Statussammendrag     
Innskudd:   Brukskonto                  kr. 35894,18 
Sum aktiva Egenkapital 31.12.06  kr. 35894,18 
 
Egenkapital    01.01.06    kr. 36916,81 
     
Resultat  underskudd       kr.    1022,63 
 
          
 
 
         Anne Grete Stabekk  
           kasserer 



Romerike værring hadde ved årsskiftet 8 medlemmer og et søyeantall på 1050. 
Beste kåra værlam fra værringen ble 200612425 fra Even Anders Tosterud med 186 kåringspo-
eng. Beste kåra værlam fra øvrige besetninger ble 200612443 fra Hanne Hilde med 182 kårings-
poeng. 
Ut fra kriteriene fra Avlsrådet , ble det pukket ut 18 prøveværer til ringen, inkludert reser-
ver. Værringen brukte 13 av disse til videre gransking. 
Indeksberegninga ble lagt om i høst. Hele landet ble kjørt i ei pulje og det var ikke lenger noe tak 
på O-indeksen (tidligere 130). K-indeks og M-indeks falt bort, men vi fikk en S-indeks som vi-
ser slakteegenskapene. Indekser i avlsbesetningene er også blitt sammenlignbare med indekser i 
øvrige besetninger. 
Romerike værring fikk relativt gode indekser. Én vær, 200412160 fra Even og Torill Rødsrud, 
fikk 144 i O-indeks på augustkjøringa og ble solgt Staur som seminvær. Beste risbit, 200512284, 
også fra Rødsrud, fikk 146 i O-indeks. 
På en ringanalyse som Thor Blichfeldt, avlssjef i NSG, har utarbeidet, kan vi rangere alle vær-
ringene i region øst etter snitt O-indeks på risbitene. Ikke overraskende står Hol værring på top-
pen, men Romerike værring ligger ikke langt etter og havner på en tredje plass.   
 
Marianne Aas 
avlsrepresentant i ASG  
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Rapport fra værringen 



Beitebruk og tapsstatistikk 2006 
 
Antall sau sluppet på utmarksbeite er redusert med 12,3 % til 13.500 dyr. Nedgangen 
skyldes at flere saueeiere har sluttet eller redusert sauetallet. Nedgangen kan ikke forkla-
res med rovviltsituasjonen. Prosentvis er samlet tap for søyer og lam på utmarksbeite, for 
alle tapsårsaker, redusert fra 7,5 til 6,7. Det er utbetalt erstatning for 348 sau som er en 
reduksjon på 43 % sammenlignet med 2005. Samlet erstatningsutbetaling til 25 søkere 
var på kr 595.430.   
 
Ellers kan du med fordel benytte denne artikkelen på hjemmesiden vår: 
http://www.fylkesmannen.no/fmt_hoved.asp?tgid=32784&gid=32786&amid=1342395&
g32785=x&g32784=x& 
 
RMP/Organisert beitebruk - 2006 
Ordinært tilskudd pr dyr, driftstilskudd til godkjente beitelag, er nå etablert som en egen 
virkemiddelordning innenfor regionalt miljøprogram (RMP). Beitelagene kan søke kom-
munen om tilskudd innen 20. oktober. Tilskuddet beregnes og godkjennes av Fylkes-
mannen og utbetales via  Statens landbruksforvaltning (SLF).  
 
Tilskudd er beregnet etter fastsatte satser pr hjemsanka dyr. Samlet tilskudd for alle beite-
lagene i Akershus er beregnet til kr 132 965 for 11699 sau og 1065 storfe. Tilskudd til 
drift av beitelagene fremgår av tabellen nedenunder. 
 
I Akershus er det i 2006 registrert 9 utmarksbeitelag og 1 nytt innmarksbeitelag 
(Rosholmen beitelag). Vestmarka beitedriftslag dekker kommunene Lier, Asker og Bæ-
rum og er registrert i Buskerud.   
 
SMIL/Organisert beitebruk - 2006 
Investeringer i beitefelt, for godkjente beitelag, er nå etablert som en egen virkemiddel-
ordning innenfor SMIL (Spesielle Miljøtiltak i Landbruket). Beitelagene kan søke kom-
munen om tilskudd til investeringer i beitefelt. Kommunene har forskjellige søknads-
frister, og dette må derfor det enkelte beitelag sjekke ut i god tid. Noen kommuner har en 
og noen to søknadsfrister  -  som regel i april og september/oktober.  
 
Kommunen disponerer midler til SMIL-tiltak. Kommunene prioriterer mellom ulike tiltak på innmark, ut-
mark eller i skog ut fra bestemte tiltaksstrategier. Kommunen godkjenner tiltakene og utbetaler tilskuddet 
via SLF.  
 
I 2006 er det ikke utbetalt tilskudd til noen av utmarksbeitelagene i Akershus. Det 
nye innmarksbeitelaget i Fet kommune har mottatt tilskudd til samlekve og flytting av 
sperregjerde. 
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Notater: 


