
 

 
 
Protokoll årsmøte 2017 i Nordland Sau og Geit  
 
Møteleder: Ragnhild Engan 
Referent: Anne Kari Leiråmo Snefjellå  
 
Årsmøtet ble avholdt på Scandic Havet 25-26. februar 2017. 
Åpning av årsmøtet:  21. februar 2017 kl. 08:30 
Årsmøtet ble avsluttet:  22. februar 2017 kl. 12.00 
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Sak 1/17 Godkjenning av saksliste og innkalling. 
 

Vedtak: Innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent. 

 
Sak 2/17. Navneopprop og opptelling av stemmeberettigete. 
 

Det er 28 stemmeberettigete på årsmøtet.  16 lokallag representert. 

 
Sak 3/17. Valg av to til å underskrive protokoll. 
 

Vedtak: Ann- Elisabeth Kristensen og Sture Lundbakk. 

 
 
 
 
 



 
Sak 4a/17. Styrets beretning året 2017 
 
Ble lest opp av Glenn Peter Knædal.  
 
Styres beretning  
Det er holdt 4 styremøter, disse ble holdt i Bodø den 01.mars, i Bodø den 10. juni, i Andenes den 21.november og i Bodø den 
24.februar 2017. Det er også holdt to telefonmøter disse ble holdt den 4.april og den 31.januar 2017. 
 
Av saker som styret har behandlet/arbeidet med i 2016 kan vi nevne: 

- Det ble raskt etablert ei arbeidsgruppe rovvilt som har bestått av Anne Kari Snefjellå, Berit Hundåla og Laila Hoff. 
Hovedmålet til rovviltgruppa å gi innspill til forvaltningsplanen som har vært på høring i 2016, møte i rovviltnemda, 
hjelpe sauenæringen og styret i rovviltrelaterte saker. I 2016 har Nordland sau og geit sendt inn to høringsuttalelse på 
forvaltningsplanen til Fylkesmannen. Det er i denne prosessen brukt mye tid og ressurser for å gi gode høringssvar. 
Nordland Sau og Geit har deltatt totalt på 4 møter i rovviltnemda som er avholdt i Bodø, samt at det er holdt flere 
telefonmøte og mail vekslinger i arbeidsgruppa  

- Styret og rovvilt gruppa var juni i dialogmøte med fylkesmannen angående ny forvaltningsplan 
- I forbindelse med revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland avholdt Fylkesmannen seminar om rovviltforsking 

og rovviltforvaltning i Nordland. På seminaret deltok Rovvilt gruppa og Fylkeslederen  
- For å kartlegge hvordan det ligger an i lokallagene har styret ring rundt til alle lokallagsledere. Tatt en gjennomgang 

av aktvitetsnivået, planlagte aktiviteter, kontaktinformasjon mm. 
- Lederen har deltatt på møte i styringsgruppe i Kjøtt i Nordland, i Mo i Rana 
- Lederen og nestlederen har deltatt aktivt i prosjektet Kjøtt i Nordland og sitter i faggruppa for småfe og har vært 

bidragsyter til sauefagdelen under Kjøttkongressen i Mo i Rana og Saueskolen Salten. Det er totalt holdt 4 
telefonmøter. Lederen og nestlederen deltok på Kjøttkongressen og hadde stand. Lederen deltok også på 
Saueskolen Salten på Fauske.    

- Lederen har deltatt i to landbrukspolitiske møter i Bodø 
- Lederen har deltatt i referansegruppe klimaskogprosjektet i Bodø 
- Lederen og nestleder (for NSG sentralt) har deltatt på begge representantskapsmøter i regi av NSG, møtene ble 

avholdt på Gardemoen 
- Øyvind Hanssen, geiterepresentant for Nordland Sau og Geit har sittet i planleggingsgruppen for Geitedagene som 

gikk av stabelen i Harstad den 9.-21. august. Dette ble et meget vellykket arrangement. Øyvind og Anne-Kari deltok 
på geitedagene. 

- Nordland Sau og Geit har gitt flere høringssvar til NSG om blant annet jordbruksoppgjør, valgnemnd, vedtaksendring.  
- Informasjon og oppfølging av saker vedrørende gjeterhund og styret i Nordland gjeterhundnemda.  
- Organisasjonsmessige saker vedrørende saker i lokallag, fylkeslag og landslag. 
- Det er søkt om midler til fagdag, og det er innvilget 30 000,- fra Nordland fylkeskommune til fagdagen. 
- Laget har søk og innhentet annonseinntekter til årsmeldingen, ca. 30 000,-  
- Oppdatering av hjemmeside og facebook-side. 

 

Vedtak: Styrets beretning enstemmig vedtatt.  

 
Sak 4b/17. Årsrapport for avlsregion Nord 
Ble lest opp av Glenn Peter Knædal.  Glenn orienterte om oppsigelse av avlskonsulent og 
opphøring av avlsregion begrunnet med økonomi da det trengs midler i organisasjonen til 
oppstart av genomisk seleksjon. 
 

Vedtak: Årsrapporten for avlsregion enstemmig vedtatt.  

 
Sak 4c/17. Gjeterhund nemndas årsmelding 
 
Årsmeldingen ble lest opp av gjeterhund nemndas leder Svein Ragnar Enga.   
Det ble stilt spørsmål fra Ivar Thoresen, rundt høringsprosessen i gjeterhundnemda ang 
kvalikprøver i 2017. Svein Ragnar Enga redegjorde for denne prosessen.  

Vedtak: Årsmeldingen til gjeterhund nemnda ble enstemmig godkjent 

 
 
 
 
 
 



 
Sak 4d/17. Årsrapport rovdyr 
 
Rapporten ble lest opp av Anne Kari Snefjellå. Det har i løpet av året vært jobbet mye med 
rullering av Forvaltningsplan for rovdyr i Nordland. Nedgang i rovdyrtap også i år, men det er 
fortsatt områder som har urovekkende høyt tap.   
 

Vedtak: Årsrapport for rovdyr ble enstemmig godkjent. 

 
Sak 4e/17. Årsmelding geit 
 
Rapporten ble lest opp av Øyvind Hansen. Nordland Sau og Geit var med å arrangere 
Geitedagene i Harstad august 2016.  Nordland produserer ca. 12.% av geitemelka i landet.  
En urovekkende Landbruksmelding er lagt fram av regjeringen, der det foreslås at 
markedsbalanseringen av geitemelk opphører.   
 

Vedtak: Årsmelding geit enstemmig godkjent. 

 
 
Sak 5/17 Regnskap og revisors beretning 
 
Bjørnar Sveli redegjorde for regnskapene både for 2015 og 2016.  
 

Vedtak: Regnskap for 2015 er enstemmig godkjent. 

 
 

Vedtak: Regnskap for 2016 enstemmig godkjent. 

 
 
 
 
 
 
Sak 6/17 Arbeidsplan 2017 
 
Ble opplest av Glenn Peter Knædal.  
 
Forslag til arbeidsplan 2017 
«Nordland Sau og Geit skal være en aktiv og levende organisasjon» 
 
STYRKING AV ORGANISASJONEN  

• Arrangere tillitsvalgtsamling for lokallagene  

• Kontakt, hjelp og informasjon til lokallagene 

• Ha kontroll på økonomien  

• Delta aktivt på landsmøte og representantskapsmøter 

• Gi innspill til høringer til NSG 

• Gi innspill til jordbruksforhandlingene 

• Fortsette å være medarrangør i Kjøtt i Nordland 

• Delta i prosjekter der det er naturlig 

• Arrangere fagdag og årsmøte 



 
• Styret følger og støtter opp avlsarbeidet i fylket. Regionutvalg for saueavl har 

hovedansvaret avlsarbeidet i fylket 

• Styret støtter og følger opp gjeterhundarbeid i fylket. Gjeterhundnemda har 
hovedansvaret for gjeterhundarbeidet i Nordland 

 
PROFILERING 

• Medlemsverving 

• Prøve å markedsføre saker som omhandler småfeholdet i media 

• Ha oppdaterte nettsider og facebook-side 

• Holde stand der det er naturlig, i samarbeid med lokallag  
 
ROVDYR 

• Arbeide aktivt for å redusere tap av beitedyr til freda rovvilt 

• Jobbe aktivt opp mot rovdyrforvaltningen (Fylkesmannen, rovviltnemda, SNO, 
Mattilsynet mm.) følge opp omstillingssaker, erstatningssaker, anker. Delt ansvar 
mellom rovvilt-gruppa og styret 

• Møte i Rovviltnemda og gi innspill Rovviltnemda  

• Bruke media bevisst for å skape forståelse for de negative konsekvensene dagens 
rovviltforvaltning påfører småfenæringa. 
 

Innspill fra årsmøtet på at NSG må arbeide aktivt for å øke prisen på geitekjøtt. 
 

Vedtak: Arbeidsplanen med kommentarer er enstemmig vedtatt 

 
Sak 7/17 Budsjett 2017 
 
Dommere på gjeterhund må kurses hvert 3. år, dette dekkes av fylkeslaget. Deltakelse 
utover dette må hver enkelt dekke selv.  
 

Vedtak: Budsjett enstemmig godkjent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sak 8/17 Valg 
 

Funksjon Navn Periode Avstemming 

Leder, 1 år Glenn Knædal 2017 – 2018 -gjenvalgt 28 for, 1 blank – Valgt 

Medlem Anne Kari Snefjellå 2016 – 2018 ikke på valg  

Medlem Svein Ragnar Enga 2017-2019- gjenvalgt 22 for, 7 blank- Valgt 
 

Medlem Aimee Larsen 
foreslått av 
valgkomiteen.  
 

 18 for, en forkastet. 
Valgt 

Benkeforslag på 
Bjørn Arne 
Skoglund 

 10 for- ikke valgt 

Medlem Øyvind Hanssen 2016 – 2018 ikke på valg  
 

 
Det er ikke gjennomført skriftlige valg på personene i tabellene under.  

Funksjon Navn Periode Avstemming 

1 Vara styret Ketil Trongmo 2017 – 2018 Gjenvalg Enstemmig Valgt 

2 Vara styret 
Geit 

Andre Kristoffersen 2017 – 2018 Gjenvalg Enstemmig Valgt 

3 Vara styret Hans Elling Angel 2017 – 2018 Gjenvalg Enstemmig Valgt 

 

Funksjon Navn Periode Avstemming 

1 Vara 
valgkomite 

Geir Tønder 2017 – 2018 Gjenvalg 1 år Enstemmig Valgt 

2 Vara 
valgkomite 

Regine 
Kristoffersen 

2017 – 2018 Gjenvalg 1 år Enstemmig Valgt 

3 Vara 
valgkomite 

Knut Joakimsen 2017 – 2018 Gjenvalg 1 år Enstemmig Valgt 

 

Funksjon Navn Periode Avstemming 

Revisor Snorre Forsbakk 2017 – 2018 Gjenvalg 1 år Enstemmig Valgt 

Revisor Elvin Rølvåg 2017 – 2018 Gjenvalg 1 år Enstemmig Valgt 

Vara revisor Egil Kristoffersen 2017 – 2018 Gjenvalg 1 år Enstemmig Valgt 

Vara revisor Yngve Fløttkjær 2017 – 2018 Gjenvalg 1 år Enstemmig Valgt 

 
 

Funksjon Navn Periode Avstemming 

Møteleder årsmøte Ragnhild Engan 2017 – 2018 Gjenvalg 1 år Enstemmig Valgt 

Vara møteleder Marit 
Langeland 

2017 – 2018 Ny 1 år Enstemmig Valgt 



 
Funksjon Navn Periode Avstemming 

Leder Valgkomité Einar Olaus Båfjelldal 2015 – 2018  

Valgkomitémedlem Eli Horsberg 2016 – 2019  

Valgkomitémedlem Johnny Dahl Hansen 2017 – 2020 Enstemmig Valgt 

 
Årsmøtet velger nytt komitémedlem som rykker inn på tredjeplass, og blir valgt for tre år av 
gangen.  Det ble foreslått at nytt medlem blir Johnny Dahl Hansen går inn som nummer tre 
på lista. 
 

Vedtak: Johnny Dahl Hansen foreslått som nytt medlem til valgkomitéen, enstemmig 
vedtatt. 

 
Godtgjørelser: 
 

Funksjon Godtgjørelse Telefongodtgjørelse 

Leder:  kr 13 500,00 kr 1 000,00 

Nestleder:  kr 5 500,00 kr 500,00 

Sekretær:  kr 8 000,00 kr 500,00 

Kasserer:  kr 6 000,00 kr 200,00 

Styremedlem:  kr 1 000,00 kr 200,00 

Møtegodtgjørelse:  kr 1 600,00  
Telefonmøte kr 600,00  
Møtegodtgjørelser følger satser i NSG sentralt.     
Kjøring etter statens satser.   
Avløser mot dokumentasjon, kr 1200/dag.   

   
Valgnemnda: avløserutgifter, inntil kr 1200,- for den som møter på årsmøte 

 
Leder kommenterte at satsene må økes for å sikre rekruttering til styret. Satsene for leder og 
nestleder økes med 3500 kroner. Se oversikt over. 
 
 

Vedtak: Forslag til godtgjørelser med kommentarer ble enstemmig vedtatt. 

 
Sak 9/17 Innkomne saker 
 
9.1 Det er kommet en henvendelse fra Troms Bondelag som ønsker at Nordland Sau og Geit 
gir en uttalelse angående prisforskjellene på lammekjøtt mellom sør Norge og de nordligste 
fylkene.  
 

Styrets innstilling er at dette ikke er en årsmøtesak. Etter innspill fra årsmøtet tar styret saken 
opp, og ser på om det skal gis innspill fra Nordland Sau og Geit  

 
 
 



 
9.2 Forslag om utvidelse av gjeterhundnemda fra tre til fem representanter fra Leirfjorden 
gjeterhundnemd. 
Begrunnelsen for en slik utvidelse er at den vil bli mere objektiv ved behandling av saker. 
Ved ei nemnd på 3 medlemmer er det fortere at det vil bli subjektiv behandling. 
Man unngår med andre ord at det blir en «klikk» på 2 medlemmer på møtene. Nå for tiden er 
ikke avstandene ved møtene noe problem, da telefonmøter med flere personer er fullt mulig. 

 

Styrets forslag er at nemnda utvides til fire personer. Enstemmig vedtatt. 

 
9.3 Hadsel Sau og Geit ser med bekymring på framtiden til beitenæringa i Vesterålen på 
grunn av manglende vern av viktige nærings og naturinteresser i utmark. 
Sammenhengende beitebruk har i flere tusen år skapt verdifulle naturtyper. Det åpne 
kystlynghei landskapet og den frodige og artsrike lauvskogsenga dominerer utmarka. 
Vi krever at beiteverdiene i utmark blir vurdert på nytt og at beitemark får et vern på lik linje 
med skogsmark og dyrkamark! 
Vi krever stopp i all nyplanting (inkl pilotprosjektet ”Planting for Klima”) og forynging av 
hogstfelt på beitemark inntil konsekvensene av det som allerede er planta er evaluert! 
 

Årsmøtet vedtar at styret jobber videre med saken.  

 
 
Sak 10/17 Resolusjoner 
 

1. Geitemelk 
I landbruksmeldinga som nettopp er lagt fram foreslås å avvikle markedsordninga for 
geitemelk. 
Mottaksplikten til Tine oppheves samtidig med at markedsordninga eventuelt fjernes. 
Av markedsmessige årsaker ønskes produksjonen tatt ned med 5 millioner liter, ca. ¼ av 
den totale geitemelkproduksjonen. I Nordland produseres knapt 2.4 millioner liter. Hvis 
nærhet til anlegg skal legges til grunn for mottaksplikt, risikerer fylket å bli uten geitebruk. 
Nordland Sau og Geit er av den klare formening om at markedsordningen må beholdes. 
 
 

2. Granplanting 
Skogreisingen langs kysten midt på 1900-tallet har skapt et fremmed landskapsbilde, 
biologisk mangfold reduseres og mulighetene til beitebruk forringes. 
Nordland Sau og Geit mener det må foretas en konsekvensanalyse av granplantingen samt 
ny kartlegging av økonomiske ressurser i utmarka. Beiteverdiene må vurderes på nytt, og få 
et vern på lik linje med skogs- og dyrket mark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Ny forvaltningsplan for rovvilt 
For Nordland er det satt et bestandsmål på 10 årlige ynglinger av jerv, og 10 familiegrupper 
med gaupe, samt en årlig yngling av bjørn. Samtidig er stort sett hele Nordland beiteområde 
for sau og rein. Vi er et av landets beste beitefylker, bare slått av Troms. 
Nordland Sau og Geit mener fylket har en uforholdsmessig stor andel av rovdyrbestandene 
stortinget har vedtatt, både i forhold til tilgang på naturlige ville byttedyr og i forhold til areal. 
Ny forvaltningsplan for rovvilt er utarbeidet. Hvis den blir effektuert, innebærer det en helt ny 
måte å tenke forvaltning på. 
Metodene for registrering må forbedres. 
Bestandsmålene må være et maksimumstall, samtidig som bestandsmålene i Nordland må 
ned. 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 12:00 
 
 
 
 
Referent. 
 
Anne Kari L Snefjellå 
 
 
 
 
Ann- Elisabeth Kristensen       Sture Lundbakk. 
 
 
 
 


