Årsmøte i Oppland Sau og Geit lørdag 19. februar 2011.
Møte ble holdt på Quality Hotell & Resort Hafjell, Øyer. Møtestart kl. 09.00.

1. Åpning.
Leder i Øyer/Tretten Sau og Geit, Tobias Stubrud, ønsket vel møtt til Øyer og til årsmøte i
Oppland Sau og Geit. Tobias viste lysbilder fra og orienterte om bygda Øyer, landbruket og
sau- og geiteholdet. Avslutningsvis leste Tobias to historier fra eldre dager som på en god
måte sa noe om det å vise stolthet og kjærlighet til yrket vårt!
Før Stubrud ga ordet til fylkeslagets leder, ønsket han lykke til med skinnsømkurs og
gårdsbesøk i Gausdal for de som ikke skulle delta i årsmøte.
Leder takket for fin velkomst til Øyer og holdt leders tale. Talen er vedlagt referatet og blir
lagt på fylkeslagets hjemmeside.
Leder introduserte og overlot møteledelsen til den valgte møteleder Anders Svare.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

3. Opprop
Sekretær foretok navneopprop:
Årsmøte Oppland Sau og Geit lørdag 19.februar 2011
Representant fra:
Navn:
Styret
Kjorstad, Pål
Styret
Bergehagen, Kjell Ivar
Styret
Ouren, Alf
Styret
Ulmo, Anna
Styret
Gjelstad, Håkon
styrets sekretær
Lunn, Ken
Lesja
Dalum Jann-Erik
Lesja
Hareland, Ola
Dovre
Killi Lill Ingun
Skjåk
Skogheim, Sissel
Lom
Myren, Guttorm
Vågå / møteleder i årsmøte
Svare, Anders
Vågå
Blankenborg, Sverre
Sel
Sandbu, Ingebreth D.
Nord Fron
Veikleenget, Anne Kari
Sør Fron
Auglestad, Lars Ole
Ringebu
Rudi , Jostein
Fåvang/æresmedlem
Krekke, Sigurd
Fåvang
Høyesveen, Johnny
Øyer/Tretten
Stubrud, Tobias
Gausdal
Kaltoft, Berit Leine
Gausdal
Borgemoen, Ola
Fåberg
Jahren, Hans Bernhard
Fåberg
Leine, Olav
Biri
Karlstad, Andreas

Snertingdal
Hellerud, Arne
Vardal
Tønnesen, Ingunn Iren
Østre Toten
Fangan, Kjetil
Toten III
Nøkleby, Siv
Kolbu/Valgnemnda i OSG
Schjøll, Anita
Vestre Toten
Hubred, Johannes
Hadeland
Egge, Karl Ole
Hadeland
Dahl, Bernt Hvinden
Søndre Land
Vesterås, Ivar
Nordre Land
Ringvold, Hans Erling
Etnedal
Espeliødegård, Jon Olav
Sør Aurdal
Øyhus, Ole Arne
Nord Aurdal
Mobekk, Ragnhild
Vestre Slidre
Hålien, Stein
Øystre Slidre
Beito, Arnfinn
Øystre Slidre
Bleka, Olav
Øye
Marken, Rolf Svien
Austvang
Havro, Arne
Vang
Jacobsen, Frank T
Vara til styret i OSG
Terningen, Anne
Vara til styret i OSG
Sønstegård, Astrid Venås
Valgnemnda i OSG
Borgen, Erik P.
Gjester
Æresmedlem
Hjelstuen, Hans
Æresmedlem
Skotte, Gudmund
Nortura
Skurdal, Erling
Oppland Bonde- og småbrukarlag
Holen, Terje
Oppland Bondelag
Tordhol, Bjørn Magnus
Rovviltnemnda i regjon 3/Oppland
Gravdahl, Reidun
Norsk Sau og Geit
Ommundsen, Ove
Fylkesmannnen i Oppland
Røhnebæk, Sidsel
Det møtte 38 utsendinger og 5 styremedlemmer, tilsammen 43 stemmeberettigede.
Følgende lag meldte forfall med en utsending hver: Heidal, Nord-Fron og Sør-Fron

4. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møtelederen.
Johannes Hubred og Tobias Stubrud ble enstemming valgt til å skrive under protokollen.
Erling Skurdal og Hans Hjelstuen ble valgt til tellekorps ved valg og avstemminger.

5. Årsmelding for 2010
Leder Pål Kjorstad gikk gjennom styrets årsmelding og rovviltdelen i årsmeldinga. Sidsel
Røhnebæk gikk gjennom småfeholdet i Oppland, beitebruksprosjektet, elektronisk overvåking
og kadaversøk med hund. Håkon Gjelstad orienterte om geiteholdet og fagråd geit sin
aktivitet.
Ord i saken:
Sigurd Krekke: Leder deltok på Fåvang sitt årsmøte. Som leder i Fåvang Sau og Geit ønsket
Sigurd å berømme den store innsastsen som legges ned i fylkeslag og NSG for småfenæringa.
Vi oppnår ikke alt vi ønsker, men Oppland fortjener honnør for rovviltarbeid og for ei fin og
nyttig hjemmeside for medlemmene.
Stein Hålien: Vestre Slidre har to bemerkninger til årsmeldinga.

1. Ingenting er nevnt i årsmeldinga vedrørende sauekontrollen, og vi savner et sideregister i
årsmeldinga.
2. Søyetap rammer mer enn lammetap på grunn av tapt avlsframgang. Rovviltarbeid er viktig
og krever mye. Men, går rovviltarbeidet på bekostning av andre oppgaver?
Hans Bernhard Jahren: Det er viktig at NSG og fylkeslaget er aktive med informasjon og
synliggjøringing av næringa mot samfunnet rundt oss. Årsmeldinga er omfattende og nyttig
innad for næringa, men er god nok i forhold til våre behov.
Leders svar:
Bekrefter at det er i gang et arbeid med sauekontrollen som viktig dokumentasjon og nyttig i
arbeidet med oppfølging av eget driftsopplegg. OSG vil jobbe for bedre kontakt med
Animalia for å styrke oppslutningen om sauekontrollen. Sideregister i årsmeldinga tar vi imot
som et innspill til forbedring av årsmeldinga.
Leder ba om signaler til styret på hva medlemmene og lokallaga savner av aktivitet fra
Oppland Sau og Geit. Det er ofte vanskelig for styret sjøl å vurdere hva mer som forventes.
Årsmeldinga ble enstemmig godkjent.

6. Revidert regnskap for 2010
Sekretær/kasserer gikk gjennom regnskapet og leste opp revisjonsrapporten for regnskapene i
2010.
Bernt Hvinden Dahl stilte spørsmål til kostnader til regnskapsføring og synes kostnaden var
lav i forhold til omfanget og omsetningen.
Sekretær/kasserer redegjorde for kostnader til regnskapsføring og hvor verdifullt det er å ha et
felles foretak for fylkeslaget, værringen og prosjekter i regi av fylkeslaget. Det gir store
innsparinger å drive fellesskap i forhold til å dele det i flere foretak.
Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

7. Saker som styret og lokallaga vil ha behandla
Årsmøtesak: 7 a. Ekstrakontingent rovvilt 2011.
Forslag til vedtak:
Styret fremmer forslag på kr 20 per medlem i ekstrakontingent rovvilt i 2011. Fylkeslaget
sender krav til lokallaga på kontingent basert på medlemstallet i 2010.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
Årsmøtesak: 7 b. Refusjon for deltagelse på årsmøte for lokallagsutsendinger
Forslag til vedtak:
Styret fremmer forslag om at lokallaga gis en refusjon fra Fylkeslaget på kr 500 per
årsmøteutsending som deltar på årsmøte i Oppland Sau og Geit.
Refusjonen på kr 500 per utsending trekkes fra på fakturaen for ekstrakontingent rovvilt.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
Årsmøtesak: 7 c. Forslag til instruks for valgnemnda i Oppland Sau og Geit – sak til
års møte 2011 i værring 41 Oppland og års møte 2011 i Oppland Sau og Geit.

Forslag til vedtak:
Følgende instruks vedtas gjeldende fra og med valgene i årsmøte 2011.
Generelle retningslinjer:
- Valgnemnda skal så langt det er mulig sikre en bredest mulig representasjon i styrene
og ut fra de til enhver tid gjeldende vedtekter.
- Valgnemnda skal innstille på Landsmøteutsendinger, fortrinnsvis blant
styremedlemmene i Oppland Sau og Geit, men skal så langt mulig sikre at
fagområdene er representert.
- Om interesse, engasjement og faglige kvalifikasjoner ellers er like skal valgnemnda i
sin innstilling til styremedlemmer ta hensyn til kjønn, alder og fordeling av
representasjon innad i fylket.
Styret i Oppland Sau og Geit består av 5 representanter:
Leder innstilles for 1 år.
2 medlemmer til styret innstilles for 2 år.
2 styremedlemmer er ikke på valg.
Nestleder innstilles for 1 år blant styremedlemmene.
3 vararepresentanter til styret velges i nummerrekkefølge.
Blant styrets medlemmer skal:
- en av representantene være geiterepresentant og fortrinnsvis være leder i fagråd geit
- en av representantene være av de valgte medlemmer i styret i ring 41 og fortrinnsvis
være leder.
Valgnemnda for Oppland Sau og Geit og værring 41 Oppland:
Valgnemnda består av 4 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Årsmøte i værring 41 velger 1 medlem til felles valgnemnd m/varamedlem for 2 år.
Årsmøte i fylkeslaget velger 1 medlem til valgnemnda m/varamedlem for 2 år.
2 medlemmer i valgnemnda er ikke på valg.
Årsmøte i fylkeslaget velger leder og nestleder i valgnemnda fortrinnsvis blant de som ble
valgt foregående valgår.
Tilpasning ved valg av valgnemnd i årsmøte 2011:
Værringen velger 1 medlem til valgnemnda m/personlig varamedlem for 1 år og 1 medlem til
valgnemnda m/personlig varemedlem for 2 år.
Årsmøte i Oppland Sau og Geit velger ingen nye medlemmer til valgnemnda i 2011, siden to
av medlemmene ikke er på valg. Et av de to gjenstående medlemmene i valgnemnda
m/personlig vara velges for 2 år slik at valgnemnda er i rute foran valgene i årsmøtene i
2012.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt og gjeldende fra og med valgene i årsmøte 2011.
Årsmøtesak: 7 d. Sak fra lokallaga i Valdres og Nord-Gudbrans dal. Kompensasjon for
nedfôring av radioaktivitet for sau og geit. Saka kom opp i regionmøte og laga ønsker å
fremme den for ny behandling siden det ikke ble oppnådd resultat etter fjorårets innspill på
saken til jordbruksforhandlingene.
Forslag til vedtak:

OSG spiller på nytt inn for faglaga og NSG forslag om forbedring av
kompensasjonsordningene for nedfôring mot radioaktivitet
- Tilskuddet må utbetales fra første dag
- Dagsatsen bør heves til kr 10 per dyr per dag.
- Tilskuddet bør også gjelde når geitebønder blir pålagt nedforing.
- Dyr som dør under nedfôring bør få en kompensasjon som dekker reelt tap.
Arnfinn Beito. Viste til at det var en økning i satsene fra starten, men understreket viktigheten
av å være tydelige i kravene til kompensasjon. Han mente at forslaget til vedtak er for diffust.
Erling Skurdal. Det bør regnes på hva som er reelle tap og satsene i kravet må dokumenteres.
Hans Bernhard Jahren. Ingen tvil om at ordningen er dårligere i dag enn den opprinnelige.
Spesielt første uka med nedfôring rammer mange som har slaktemodne direkte fra
utmarksbeite.
Terje Holen. Flere organisasjoner har tatt opp disse spørsmåla tidligere. Oppland Bonde- og
småbrukarlag er kjent med at NILF har foretatt en del beregninger ift tap opp mot nivå på
kompensasjonene som gis idag. Faglaga og organisasjonene bør se på dette sammen og
fremme en felles sak.
Stein Hålien. Det må være fullt trykk på denne saken da den betyr mye for de som er rammet
av dette. Samarbeid mellom faglaga i denne saken er viktig for å nå gjennom.
Erling Skurdal. Hva skjer med slaktemodne lam som må settes på nedfô ring og hva innebærer
det med tanke på kvalitetsforingelse. Viktig at noen holder trykk på saken og foretar
beregninger.
Olav Bleka. I 1994 fikk vi kr 4 per dyr og dag for nedfôring, slik sett i forhold til inflasjon og
kjøttpris vært betydelig.
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt, men med oppfordring i årsmøte om å dokumentere
kravene på en bedre måte.
Årsmøtesak : 7 e. Auke av tilskot til lokallaga for innsamling av ull.
Ei av dei største inntektene til lokallaga våre har historisk vore tilskot for innsamling av ull.
Dagens ordning bygger på avtala mellom NSG og Norilia frå 01.09.2008, der satsen for
arbeidet vart ståande uendra. Lokallaga får i dag 0,85 kr/kg ull som blir levert når laget
organiserer innsamling/opplasting/merking av sekker i samarbeid med Gilde Norsk Kjøtts
ullstasjonar.
Situasjonen har endra seg meir enn forventa for lokallaga etter at denne avtala vart inngått, og
det er etter synet vårt tid for ny gjennomgang og revurdering av beløpet laga får godtgjort.
Innsatsen/arbeidet som lokallaget legg ned er for mange eit mykje større arbeid enn før, og da
ber det gale åt utan auke i godtgjeringa.
Grunnen til meirarbeidet er kostnadseffektiviteten, som gjer at større mengder ull skal samlast
på færre plassar. Det må vera plassar i bygda der containerbil m/henger kan koma til, og få
snudd. Ulla skal lastast på eit bestemte tidspunkt med korte marginar. For mange lag vil det

føre til større arbeidsmengd på færre personar, noko som minkar sjansen for at nokon vil gjera
ein dugnadsinnsats.
Framlegg til vedtak:
Oppland Sau og Geit fremmer forslag til Landsmøte om at NSG skal gå aktivt inn for å
reforhandle eksisterande avtale med å få auka satsen pr. kilo ull til lokallaga til kr. 2,00 pr. kg.
Hans Bernhard Jahren. Ønsker vi en finansiering av lokallaget gjennom et økt trekk på
ulloppgjøret for å finansiere innsamling/opplasting?
Johannes Hubred. Redusert omfang av hjemmeklipping av lam før slakting har medført at
inntekter til lokallaga er redusert.
Ole Arne Øyhus. Støtter forslaget fordi det er viktig at lokallaget får kompensert for arbeidet
når de bidrar til rasjonell inntransport av ull til Norilia.
Johannes Hubred. Lokallaga har ikke mye arbeid med det lenger, siden alle møter opp på en
plass for å levere ulla direkte på bilen.
Lill Ingun Killi. I Dovre er det en plass som ulla samles inn på. Lokallaget bruker ca 1,5 time
for å fylle 2 containere.
Hans Erling Ringvold. Støtter ikke at økt trekk på ulloppgjøret skal finansiere drift av lokallag
i større omfang enn i dag.
Frank T. Jacobsen. I Valdres varsles det i god tid hvilken dag ulla hentes, slik sett føles ikkje
arbeidet med innsamling så belastende.
Stein Hålien. I Vestre Slidre avtaler de dato for levering direkte med ullavdelingen på Gol.
Containere settes nå på en plass og hentes på en bestemt dato.
Ove Ommundsen. Bekrefter at det er fokus på saken og at det arbeides med disse spørsmåla i
NSG. Ommundsen tar med argumentene i årsmøte i OSG til NSG og arbeid er videre med
spørsmålet.
Tobias Stubrud. Mener saken henger litt i lufta og synes det blir for mye detaljfokus i saken.
Foreslår at styret ser på saken på nytt og legger fram et bedre begrunnet forslag neste år om de
vurderer det aktuelt.
Styret trekker saken fra Landsmøte i NSG og tar opp ordninga med administrasjon/styret i
NSG for videre oppfølging.
Årsmøtesak: 7 f. – Fagråd geit.
Forslag til vedtak:
Styret foreslår overfor årsmøte at geiterepresentanten i styret ivaretar oppgavene som fagråd
geit har tatt hånd om.
Begrunnelsen for forslaget: Samarbeid med TINE eller andre om møter aktivitet forslås
videreført som før. Fagråd geit har ikke lenger inntekter og ved å la styrets geiterepresentant
ivareta oppgavene vil de administrative kostnader reduseres og dermed vil de gjenstående
midlene brukes direkte til arrangementer og tilbud til geiteholderne i fylket.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt med virkning fra årsmøte 2011.
Årsmøtesak: 7 g. – Sak fra Dovre Sau og Geit, Nordre Land m.flere.
Fremmer forslag om innføring av tilskudd for påsettlam og påsettkje.
Forslag til vedtak:
I fylkeslagets innspill til jordbruksforhandlingene fremmer Oppland Sau og Geit forslag på at
det innføres tilskudd for påsettlam og påsettkje.
Ove Ommundsen. Viste til hva som er kjernen i saken. Tilskuddet ble økt på vok sne sau den
gangen tilskuddet til påsett ble fjernet. Det er gode argumenter i forhold til å fremme saken på
nytt, sjøl om den er fremmet tidligere uten at det er nådd fram i jordbruksforhandlingene.
Forslaget til vedtak ble enstemmig.
Årsmøtesak: 7h - Medlemskap i sauekontrollen – sak frå regionmøtene.
Sauehaldarane har i motsetning til ku-, geit- og svinehaldarar prosentvis låg tilslutting til
husdyrkontrollen. I 2009 var 27,8 % av besetningane med i sauekontrollen. Desse stod for
42,3 % av søyene på landsbasis. Tilslutninga var prosentvis nokså jamt fordelt på alle fylker,
med Østfold med lågaste andelen på 18,2 % og Buskerud med høgaste andelen på 38,3 %.
Dette er for oss sauehaldarar flaue tal, og tida er kome for å gjera noko med dette før andre
instansar med større makt kjem med andre og kanskje meir krevjande krav til oss.
OSG vil gjerne bidra til at denne andelen skal auka merkbart dei komande åra, og vonar at
landsmøte i NSG gjer eit vedtak som aktivt og positivt vil sørgja for dette. Fordelane med at
vi i framtida får ein betydeleg auke av andelen sauehaldarar som aktive medlemmar i
sauekontrollen er mange for samfunnet rundt oss, og ikkje minst særs viktig for oss sjølve.
-

-

-

Næringa vil dermed få ei svært god og sann database, som vil dokumentera kven vi er
og kva vi har.
Vi vil t.d. sleppe å diskutera kva lammetal vi eigentleg har i næringa og i dei ulike
rasane.
I rovvilt- og sjukdomsutsette strok i landet vil ein dokumentasjon i sauekontrollen og
dermed i produsentregisteret vera eit svært viktig verktøy for saksbehandlarar i forhold
til dokumentasjon rundt rovvilterstatning og ”katastrofeerstatninga” til SLF. Dette har
vi høyrt hos FM i Oppland og ikkje minst under møtet i SLF i det ”Nasjonale
beitebruksprosjektet”
Sauekontrollen er og vil vera det mest lettvinte verktøyet for å dokumentera
husdyrhaldet for oss sjølve i KSL. Den er ope for alle uansett registreringsmåte. Ikkje
minst er dagens web- løysing både lettvint og enkel.
Sauekontrollen vil t.d. kunne dokumentera ulike sjukdommar det er verd å sjå ekstra
på, kjøp/sal av dyr, produksjonresultat m/potensielle forbedringsområde for den
enkelte, besetningsstukturar og tapsårsakar.

Framlegg til vedtak:
Oppland Sau og Geit fremmer sak i Landsmøte om at NSG på det sterkaste oppfordrar alle
sauehaldarar til å melda seg inn i sauekontrollen. I samband med denne kampanjen pliktar
NSG å vedta ein eige strategiplan på korleis dette skal lykkast i praksis. Planen må innehalda

konkrete mål om ønska andelsprosent innan ei viss tid og ulike tiltak som må til for at måla
skal realiseras.
Hans Bernhard Jahren. At saueholdet har så svak oppslutning om sauekontrollen er ei
utfordring for næringa. I samfunnet rundt oss blir vi i enkelte miljø sett på som mindre seriøse
når vi har så dårlig oppslutning om husdyrkontrollen.
Hans Erling Ringvold. Må bruke ”gulrøtter” for å stimulere flere til å bli medlemmer. Støtter
saken, men er skeptisk til tvang.
Sigurd Krekke. Det er brukt mye ”gulrøtter” for å øke oppslutninga, uten å ha lykkes. Derfor
må det bli et sterkere krav i forhold til vår dokumentasjon for å få til en økt oppslutning.
Hans Erling Ringvold. Viktig med informasjon om kontrollen, hva det koster og hvilken
nytte den enkelte kan ha av det.
Arnfinn Beito. KSL-revisorene og KSL-Matmerk bør markedsføre sauekontrollen som et godt
verktøy i forhold til krav til dokumentasjonskrav.
Årsmøte støttet enstemmig at saken fremmes som sak i Landsmøte i 2011.

8. Valg
a. Leder for 1 år
Pål Kjorstad ble valgt med 43 stemmer

b. 1 styremedlem for 2 år og 1. medlem fra ring 41 for 2 år
Alf Ouren ble valgt med 41 stemmer.
Tobias ble valgt med 42 stemmer som værring 41 sin representant

c. Nestleder til styret for 1 år
Håkon Gjelstad

d. 3 varamedlemmer til styret for 1 år i nummerrekkefølge
1. Jann-Erik Dalum
2. Astrid Venås Sønstegård
3. Anne Ingeborg Terningen

e. Utsendinger til Landsmøte i 2011
Pål Kjorstad
Håkon Gjelstad
Alf Ouren
Anna Ulmo
Tobias Stubrud

f. Varautsendinger til Landsmøte i 2011
1.
2.
3.
4.

Ken Lunn
Hans Petter Vaberg
Kjell Ivar Bergehagen
Jann-Erik Dalum

5. Astrid Venås Sønstegård
6. Anne Ingeborg Terningen

g. Revisor for 1 år
Toten Regnskapskontor, Eina

h. Valgnemnd iht gjeldende instruks
Iht overangsordning ble 1 medlem valgt for 2 år.
Anita Schjøll med vara Arne Hellerud

i. Møteleder for årsmøte i 2012
Håkon Gjelstad ble valgt med Anna Ulmo som vara

j. Fastsette godtgjørelser til tillitsvalgte, til leder og til
rovviltansvarlig i 2011
1. Møtegodtgjørelse i 2011 ble vedtatt til kr 150 per time fra avreise til
hjemkomst. Kjøring dekkes etter statens satser for tiden kr 3,65 per km.
2. Godtgjørelse til leder ble fastsatt til kr 20.000.
3. Godtgjørelse til rovviltansvarlig for 2011 ble fastsatt til kr 5.000 i fast
godtgjørelse og kr 150 per time for utført arbeid.
Hans Bernhard Jahren: Oppfordret valgnemnda foran neste årsmøte å vurdere justering av
godtgjørelser. Styret utfører et viktig arbeid som det er viktig å bruke nødvendige ressurser til.

9. Arbeidsoppgaver og budsjett 2011
Pål Kjorstad gikk gjennom styrets forslag til arbeidsplan og Ken Lunn gikk gjennom styrets
forslag til budsjett.
Hans Bernhard Jahren – Fylkeslaget bør bidra til NM i saueklipping høsten 2011.
Hans Erling Ringvold – OSG bør ha økt oppslutning om sauekontrollen inn i på
handlingsplanen.
Styrets forslag til arbeidsplan og budsjett ble vedtatt med de innspill som kom fram i møte.

10.Tid og sted for årsmøte 2012
Årsmøte/seminar i Oppland Sau og Geit vil bli holdt på Honne, Biri fredag 17. februar til
søndag 19. februar. Biri Sau og Geit blir vertskapslag.
Neste år er det under planlegging et beiteseminar som holdes lørdag 18. februar. Årsmøte i
værring 41 holdes fredag 17. februar og årsmøte i Oppland Sau og Geit holdes søndag 19.
februar.

11.Avslutning årsmøte
Leder takket for tilliten som gjenvalgt leder og takket også på vegne av de andre som ble
gjenvalgt. Leder ønsket Tobias Stubrud velkommen som nytt medlem i fylkesstyret.
Leder takket Kjell Ivar Bergehagen for innsatsen som styremedlem og overrakte en kniv i
gave som takk for innsatsen.

12.Årsmøtemiddag med utdeling av premier og utmerkelser
Terje Holen hilste fra Oppland Bonde- og småbrukarlag til årsmøte. Han viste til godt
samarbeid. Han nevnte rovviltarbeidet som en viktig oppgave i tillegg til viktigheten av felles
engasjement i høring og påvirke den nye Matmeldinga som skal vedtas på Stortinget i 2011.
Viktig å sikre grovforbaserte produksjoner og bruk av utmarka framover. Viktig at vi og
næringa står på det vi har tro på i landbruksnæringa.
Under middagen lørdag kveld ble følgende premier og utmerkelser utdelt:
1. Fylkeslagets diplom ble tildelt Kjell Ivar Bergehagen og Erik P. Borgen.
2. Premie for beste avkomsgranska vær av norsk kvit sau ble tildelt Kjell Ivar Bergehagen og
premie for beste spælvær ble tildelt Jo Kjorstad.
3. Premie for beste gjeterhund ble tildelt Torkjell Solbakken.
4. NSG`s vervepremier ble tildelt Anders Melbø, Hans Bernhard Jahren, Karl Ole Egge og
Sigurd Krekke.

Fagforedrag/fagseminar
Kommunikasjon og hvordan kan den enkelte saueholder bidra til positiv markedsføring av
sauenæringa var tema for foredraget til Torvild Sveen, Biri.
Det deltok to utstillere på seminaret som også informerte om sine produkter. Det var
Sikringsradiolaget v/Ole Petter Skjerven og Knarrhult`s produkter v/Ole Johan Bjørge.
NSG sin Leder Ove Ommundsen holdt et engasjerende foredrag med følgende tema: Hvorfor
er NSG viktig for småfeholderne, den nye landbruksmeldinga og småfeholdets muligheter i
åra som kommer!
Erling Skurdal fra Nortura innledet med å gi ros til fylkeslaget for stor aktivitet. Som
Markedsregulator er det viktig for Nortura å delta, få tilbakemelding og komme i kontakt med
grasrota i saunæringa. Erling viste til utviklingen i vekt og slaktekvalitet på lam, priskurve på
lammekjøtt og tilførsler per uke høsten 2010.
Thor Blichfeldt holdt fagforedrag der tema var sjukdom og holdbarhet på sau. Hvordan bør
disse egenskapene ivaretas i dagens avlsarbeid og hvilke muligheter det er for å øke
vektlegging av disse egenskapene framover. Blichfeldt informerte i tillegg om NSG semin sin
virksomhet og hvilke raser NSG semin tilbyr sæd fra.
Oppland Gjeterhundlag informerte om sitt lag o g sin aktivitet i lokallag og i fylket.
Brit Solheim holdt skinnsømkurs parallelt med de øvrige arrangement.
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