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Styret 2012-2013: 

 

Helge Olaf Aas, leder, 

Aas, 2080 Eidsvoll 

Tlf: 63 96 03 38   

Mobil: 918 19 067 

leder.akershus@sauoggeit.no 

  

Mina Sjuve, nestleder 

2093 Feiring 

Mobil: 482 05 984 

mina.sjuve@hotmail.com 

  

Cathinka Kjelstrup, sekretær, 

Kirkerudlia 7A, 1339 Vøyenenga 

Mobil: 416 77 608 

sekr.akershus@sauoggeit.no 

  

Kjetil Fagerlund, styremedlem,  

Erikstellet, 2090 Hurdal 

Tlf: 63 98 90 07 

Mobil: 911 25 257 

kjetfag@online.no 

  

Håvard Semb, styremedlem 

Haldenvegen 735, 2016 Frogner 

Mobiltlf: 416 04 802 

haasemb@gmail.com 

  

Sissel Modin,  
leder av 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 

  

Magnar Haraldsen 
koordinator radiobjeller 

Bevervegen 39, 2030 Nannestad 

Mobiltlf. 900 68 990 

maghar@online.no 

mailto:leder.akershus@sauoggeit.no
mailto:mina.sjuve@hotmail.com
mailto:senoritatinka@gmail.com
mailto:kjetfag@online.no
mailto:haasemb@gmail.com
mailto:sissel.modin@kjellmann.no
mailto:mariwben@online.no
mailto:maghar@online.no
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Lederen har ordet 

Alle bønder som driver med landbruk i Norge må være ukuelige optimister, vi går på med krom hals 

om været, rovdyr eller dårlige jordbruksoppgjør truer. Været kan vi lite gjøre med uten å løpe beina av 

oss i de få og korte finværsdaga for å få avlinga i hus. Tenker forbrukeren på oss da, når han endelig 

har fint vær å grille i. Hvordan skal vi i det hele tatt få den norske forbrukeren til å tenke på bonden 

som en viktig samfunnsaktør. Har den norske forbruker noe de skulle ha sakt om hva de spiser eller er 

all makt hos de store matvareaktørene. Vil forbrukeren betale mere for maten enn 11 % de bruker i 

dag, eller synes storsamfunnet det er greit å bruke mere en 1,3 % av statsbudsjettet til landbruk i 

Norge. Hvordan skal vi forklare at en litt høgere matvarepris ikke ødelegger hverken ferier eller 

husdrømmen, og hvem vil forklare at å fjerne støtta til landbruket hverken kan redde norske sjukehus 

eller fjerne alla bomringer i dette landet. 

Akershus Sau og Geit blei i 2012 endelig registret i Momsregisteret. Dette var viktig for drifta av laget 

når det gjelder økonomien, som vi veit kjøper vi inn radiobjeller med tilskudd men vi betaler moms 

ved innkjøp. Fylkeslaget fikk tilbake over260.000 kroner i moms fra tidligere år vi kan bruke til nye 

radiobjeller. 

Radiobjeller har blitt en stor suksess, blant medlemmene, etterspørselen er større enn vi klarer å få i 

støtte til innkjøp av nye enheter. I møter med rovviltnemda og forvaltningen ber fylkeslaget om videre 

satsing på radiobjeller. På skogsbeite som vi har her i Akershus ser styret radiobjeller som et godt 

hjelpemiddel til ettersyn i utmark.  

Jordbruksforhandlingene 2012 ente som vi veit med brudd. Da viste alle som følger forhandlingen at 

statens tilbud ville bli stående. For småfenæringa kan vi legge merke til at myndighetene vil ha 

beitedyra hjemme i kulturlandskapet, da det var der beitetilskuddet økte. Næringa hadde sjøl et ønske 

om løft for utmarksbeitetilskuddet. Mye av krava fra 2012 vil være like aktuelle for forhandlingene i 

år. Med underskudd av lammekjøtt vil det fortsatt være mulig å ta ut en høgere pris i markedet, det blir 

spennende nå som lammekjøttet skal tas ut av målprissystemet. Utmarksbeitetilskuddet må få et løft 

slik at det synliggjør viktigheten av utmarksbeite som resurs. Ulltilskuddet har stått stille i mange år, 

dette medfører at fortjenesten på ull har gått nedover i takt med økte kostnader til klipping. Uten et løft 

for ull nå kan gjøre at ulla blir så lite verdt at det ikke blir tatt hensyn til i avlen, hvis det skjer kan hele 

ulltilskuddet bli borte og klipping blir en kostnad sauebonden må bære sjøl. 

Akershus Sau og Geit er i vekst, den største økningen står Søndre Akershus Sau og Geit for. Mange 

nye medlemmer i Søndre Akershus Sau og Geit blir medlemmer på grunn av sin lidenskap for 

gjeterhund. Det gjøres en veldig god jobb i laget for opplæring i dyrevelferd slik at vi unngår skade på 

sau under trening av gjeterhund. Det er noe alle bør ta til etterretning og ikke la noen slippe til på sine 

sauer uten at dere er sikre på hunden eller fører. 

Jeg vil takke styret for god jobbing i 2012. Vi var representert på Landbrukshelga 2013 med sauekurs, 

kåringa er godt besøkt men kan bli bedre. Takker også til alle som bidrar til å profilere saueholdet i 

sine bygder. 

Helge Olaf Aas 

Leder  
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Styrets arbeid  
Styret for Akershus Sau og Geit (ASG) har 

i perioden avholdt 5 styremøter og behandlet 

45 saker.  

 

 

Styret har i perioden bestått av: 

Leder:   Helge Aas 

Nestleder:     Mina Sjuve 

Sekretær:    Cathinka Kjelstrup 

Styremedl/kass:  Kjetil Fagerlund 

Styremedl.:    Håvard Semb 

 

1. varamedlem:  Line Staurseth 

2. varamedlem:  Asle Varnås 

3. varamedlem:  Anne Buer  

 

Valgkomité:   Elisabeth Stokkenes 

      Johan Persbråten 

   Leif Fredheim 

Varamedlem:   Håkon Blakkisrud 

 

Revisorer:    Brita Molvig 

     Ola Bihaug 

Årsmøte 2012 

Årsmøtet ble avholdt hos Furuseth slakteri 

onsdag 28. februar. Tema var overskuddslam 

v/Finn Avdem, fagrådgiver småfe hos Nortura, 
og Sauekontrollen v/repr. fra Animalia.  

 

Fagtur 

Det ble arrangert fagtur til Lier i midten av 

mars. Vi var ca. 25 personer som dro av sted 

til Lier, og det ble besøk hos Arne Christoffer 

Sand, Jon Sand, og Marius Mehren. 

 

«Radiobjeller» 

 

Det var 46 besetninger i Akershus som 

benyttet elektroniske sporingsenheter i 2012. I 

tillegg er det to beitelag for storfe, Nannestad 

og Gjerdrum, som fortsatt ligger under 

Akershus Sau og Geit (ASG). Årsaken til dette 

er at også storfe deltok i utprøvingen. Det var 

registrert 877 enheter (843 på søyer 34 på 

storfe). Det var i 2012 ingen lammeenheter i 

bruk i Akershus. Det blir ikke tilført nye/eller 

byttet enheter til storfe via ASG. 

(Se eget referat om radiobjeller i Akershus) 

 

Kåring 

Kåringa ble avholdt på Nannestad 

hestesportssenter i Maura lørdag 1. oktober. 

Mer om kåringa i årsberetningen til 

Avslutvalget i Akershus Sau og Geit og 

Romerike værring. Eksteriørdommere var 

Jonny Storbråten og Terje Bakken, ulldom- 

mer var Stein Terje Moen. 

 

Representantskapsmøte 

Styret var representert på 

representantskapsmøtet i høst av leder Helge 

Aas og sekretær Cathinka Kjelstrup. Det var 

mange gode innlegg og politiske debatter. 

Høyre pratet første dagen og arbeiderpartiet 

pratet om rovvilt andre dagen.  

 

Sauens dag 

Asker og Bærum Sau og Geit var som vanlig 

NSGs representant på Sauens dag på Bogstad 

gård 18. september. Det ble solgt lammekjøtt, 

klipt sau og avholdt gjeterhund oppvisning.  

 

Gjeterhund 

Det ble arrangert tre prøver i Akershus i år, 

med godt oppmøte, hvor siste prøven var 

Nordisk Unghundmesterskap i gjeterhund. Det 

ble også avhold en samling, og noen kurs. Mer 

om gjeterhund i egen årsmelding. 

 

Medlemstall: 

Fylkeslaget hadde per 14. febr. 2012 224 

medlemmer (inkl. husst.– og æresmedl.) 

I 2013 har laget økt til 231 medlemer per 1. 

febr. 2013 

Lokallag  2012  2013 

Asker & Bærum: 22  21 

Eidsvoll     36  35 

Feiring     36  33 

Hurdal     27  32 

Nannestad     23  22 

Gjerdrum     19  18 

Søndre Akershus   39  47 

Aurskog-Høland   2  23 
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Lokallagene i Akershus: 

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 

  

mailto:joludper@online.no
mailto:pierrejohanson@hotmail.com
mailto:axel.horn@c2i.net
mailto:reidun.varnas@tele2.no
mailto:sivhege.groendahl@hotmail.com
mailto:blakkis@hotmail.com
mailto:rei-oest@online.no
mailto:blakkis@hotmail.com
mailto:mina.sjuve@hotmail.com
mailto:KTWangen@live.no
mailto:amb@baneservice.no
mailto:am.hennum@hotmail.com
mailto:georg.molvig@c2i.net
mailto:kjetfag@online.no
mailto:atsolsr@dcpost.no
mailto:ola.bihaug@hurdal.kommune.no
mailto:kn-austa@online.no
mailto:ingrun.nordengen@nannestad.kommune.no
mailto:arne.weberg@bos.no
mailto:anne.buer@gmail.com
mailto:sissel.modin@kjellmann.no
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ÅRSMELDING 
AVLSUTVALGET AKERSHUS SAU OG GEIT 

ROMERIKE VÆRRING 
 

 

 

 

 

Avelsutvalget for sau i Akershus og Akershus representant i regionsutvalget har vært Stein 

Bentstuen.  

Kåringa for værer ble avholdt ved Nannestad Hestesportsenter 30. september. Det møtte i alt 

117 værer hvorav 70 ble kåret og 6 ble kåret på disp. I tillegg er det avholdt to gardskåringer, 

hvor 22 værer ble bedømt, hvorav 12 ble kåret og 6 kåret på disp. 

Beste kåra vær i 2012 ble vær nr. 2012 12 594 med 180 poeng, født hos Stein Bentstuen. 

Romerike værring har i 2012 bestått av 7 medlemmer. ( Leif Fredheim, Even Anders 

Tosterud, Helge og Laila Aas, Håkon og Gunn Elin Blakkisrud, Stein Bentstuen, Ragnar 

Hennum, 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 to 

medlemsmøter.  På et medlemsmøte i august ble ringens fremtid diskutert. Mange 

medlemmer ga uttrykk for at merarbeidet som ringen førte med seg ble en belastning.  Flere 

medlemmer ønsket derfor ikke å fortsette i ringen. Men etter dialog med NSG og nye regler 

for avkomstgranskning var det fortsatt grunnlag for ringdrift i Akershus 
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Romerikeværring består høsten 2012 av fire medlemmer, Helge O og Laila Aas, Ragnar 

Hennum, Håkon og Gunn Elin Blakkisrud og Stein Bentstuen, totalt ca 600 søyer. Det er satt 

inn 10 prøveværer i ringen. 4 av værene blir gransket i besetningen til Aas, mens resterende 

kjøres på omgang mellom besetningene. 

Permisjonsavd i ringen består nå av 4 besetninger (Sjuve, Rødsrud, Fredheim og Tosterud) 

Disse besetningene forplikter seg til og kun å rekruttere værer ifra ringen og ved semin. 

Værringen har også i 2012 leid sommerbeite til værene av Arild Aalborg, Eidsvoll. Værringen 

fikk offisiell indeks på 13 prøveværer i 2012, med vær nr 2011 11 550 som beste vær. Den er 

født hos Even Anders Tosterud og oppnådde en O-indeks på 136. Ringen har i 2012 solgt 2 

indeksværer. 

 

Stein Bentstuen,  

Sekretær avlsutvalget,  

og representant regionsutvalget. 
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Årsmelding Gjeterhund 2012 og planlagte aktiviteter 2013 

Styret har bestått av: 

Leder:   Sissel Modin 

Styremedlem:  Steffen Pettersen 

Styremedlem:  Rita Fagerlund 

Styremedlem:  Janna Oulie 

Det har vært avholdt 3 styremøter. I tillegg har styret løpende behandlet høringer og innspill fra 

landsrådet for gjeterhund.  

Status 2012 

Trenden med økende aktivitet på gjeterhund siden fortsatte for fullt i 2012, det har vært et år med 

høy aktivitet og mange nye medlemmer som trener gjeterhund. Stadig flere velger også å delta i 

større konkurranser, og nivået blant våre deltakere er høyere enn noen gang tidligere. 

Vi har få steder som er egnet for fellestreninger med mange deltakere, men det er opprettet flere 

små treningsgrupper rundt omkring, noe som sikrer mer jevnlig trening. Gjeterhundnemda i 

Akershus er behjelpelig med oppstart og råd i den forbindelse. Vi har også behandlet en rekke 

henvendelser vedr. gjeterhund fra enkeltpersoner, anskaffelse av hund, formidling av trente hunder 

etc.  

 Vi har avholdt to grunnkurs om sau og gjeterhundarbeid, og Søndre Akershus har arrangert 

gjeterhundkurs.  

Hele 10 hunder oppnådde godkjent bruksprov, dette er rekord i Akershus med god margin, og et 

svært høyt tall sett i forhold til fylkets størrelse som sauefylke.    

 Vi arrangerte treningssamling en helg på Knivebakken, med innlagte sosiale aktiviteter i tillegg til det 

faglige. Dette har blitt en tradisjon vi får mange positive tilbakemeldinger på. 
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Det har også i år vært avholdt gjeterhundoppvisninger rundt om i fylket. Medlemmer av fylkeslaget 

har hatt sankeoppdrag både på sauer og geiter, gjeterjobber på fjellet, og i tillegg deltar stadig flere 

på fellessank både i og utenfor fylket. 

Østfold arrangerte i 2012 fylkesmesterskap både for eget fylke og vårt, og vi gratulerer Steffen 

Pettersen som ble årets fylkesmester i Akershus.  

Vi hadde dessverre ingen i finalen i Norgesserien, dette må vi få til i 2013! 

 Geir Marring og Steffen Pettersen kvalifiserte seg til NM, og til tross for solid innsats gikk de ikke 

videre fra innledende runde.  

Dette betyr i praksis at vi beholder de to plassene i NM, vi ligger ikke an til å få en ekstra, men satser 

friskt på å klare det i 2014. 

Det ble avholdt videregående instruktørkurs i 2012, slik at Akershus nå har 5 godkjente instruktører. 

Ta kontakt om det ønskes hjelp på trening eller kurs! 

Vi har også fått 1 godkjent dommer, og har 2 under opplæring. Oversikt over instruktører og 

dommere finnes på NSG sine sider. 

 

Aktiviteter i 2013 

I 2013 skal vi arrangere fylkesmesterskap, i tillegg håper vi å få til noen lokale prøver. Vi har også fått 

uformell forespørsel om å hjelpe til med å arrangere Nordisk, dette er ikke avklart ennå. 

Det vil kunne bli muligheter for medlemmer med godkjent gjeterhund og litt erfaring å delta på 

fellessank på fjellet, evt også andre steder om det er interesse. 

Vi arbeider for å få til en gjeterhundsamling i juni. 

Ved interesse for kurs med lokale instruktører, ta kontakt med en instruktør på lista vår. 

Det er sendt ut høring om rekruttering, opplæring og organisering av dommere, vi vil komme med 

våre synspunkter rundt dette.  

Ski, 28.januar 2013 

Sissel Modin       

Leder i Gjeterhundnemnda i Akershus   
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Radiobjelleprosjekt 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var 46 besetninger i Akershus som benyttet elektroniske sporingsenheter i 2012. I tillegg 

er det to beitelag for storfe, Nannestad og Gjerdrum, som fortsatt ligger under Akershus Sau 

og Geit (ASG). Årsaken til dette er at også storfe deltok i utprøvingen. Det var registrert 877 

enheter (843 på søyer 34 på storfe). Det var i 2012 ingen lammeenheter i bruk i Akershus. Det 

blir ikke tilført nye/eller byttet enheter til storfe via ASG. 

De aller fleste ønsker å fortsette å bruke «radiobjeller», og interessen for 2013 er stor. Det er 

ønske om å tilføre ytterligere ca. 440 enheter kommende beitesesong. De fleste som har 

terminaler fra før ønsker å utvide antallet, men det har også tilkommet noen nye brukere. 

Forespørsel ble sendt ut via lokallagene. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om man eventuelt 

skal prøve noen lammeenheter. Det blir produsert et lite antall. 

Brukerne ble fakturert for 200 kroner per enhet i egenandel. Dette dekker abonnement, 

brukerportal og batterier. Beløpet ble fakturert uten mva. I ettertid har noen fått tilleggsfaktura 

på mva ifbm krav som stilles for registrering av ASG i mva-registeret.  

Ordningen har vært finansiert med forebyggende og konfliktdempende midler (FKT) og noe 

via organisert beitebruk (OBB). 

I forbindelse med ny Forvaltningsplan for store rovdyr er det knyttet noe usikkerhet. 

«Radiobjeller» er nå definert i kategorien «Tiltak som avklarer tapsforhold», og ikke som 

direkte tapsreduserende. Det er derfor foreløpig usikkert om vi vil få tilført FKT-midler til nye 

enheter og utstyr. Søknader er sendt.  

 



Årsmelding                                         Akershus                                 2012 
 

 

Side 18 

 

 

I løpet av våren er målet å oppgradere så mange som mulig av terminalene til nyeste 

programvare. Brukerne vil bli kontaktet nærmere når nyeste firmware foreligger. 

Oppgradering vil skje enten via «fjernoppgradering» eller ved at enheten blir levert 

koordinator. Alle enheter med serienummer 50.000 og høyere lar seg oppgradere på denne 

måten. Lavere serier må sendes inn. Alle brukere er informert. 

Organiseringen i fylkeslagene/ledere for radiobjellelag vil bli endret fra neste sesong, blant 

annet ved at all registrering av enheter, opprettelse av passord, oppgradering og logistikk 

gjøres lokalt. Koordinator vil også kunne opptre på vegne av bruker. Enheter som eventuelt 

skal sendes til service skal også sendes samlet fra koordinator.  

Telespor opplyser at det vil bli en bedre kartløsning og enklere manøvrering fra neste sesong. 

Ikke noe tyder nå på at prisen på abonnement, portal og batterier vil bli høyere. 

Det jobbes også ordninger som kan forbedre mobildekningen i enkelte områder. Dette skjer 

ved at man vil tilpasse enheten til å veksle mellom Telenors og NetComs nett (roaming). 

 

Magnar Haraldsen 

Koordinator radiobjeller 

 

 


