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Årsmøtehelg Oppland Sau og Geit 2019 
 
Bussrute til årsmøte der Lesja/Dovre kjører minibuss til Otta 

• 09.30 Rutebilstasjon Lom                              09.15:  Lora 
• 09.45 Gammelbutikken Garmo                     09.50: Dombås 
• 10.00 YX Smedsmo Vågå                             10.10: Dovreskogen 
• 10.15 Lalm busshaldeplass  
• 10.40 Otta stasjon  
• 10.50 Sjoa  
• 11.05 Circle K Vinstra 
• 11.15 Bussplass v/E6 Harpefoss 
• 11.25 Ringebu stasjon 
• 11.35 Kvitfjelltunet Fåvang 
• 12.00 Circle K Øyer 
• 12.15 Circle K Strandtorget, Lillehammer 

Program:  
Fredag 22/02: 

• Kl. 12.00: Deler av styret møter 
• Kl. 15.00: Oppmøte og innsjekking er åpent for seminardeltakar og utsendinger 
• Kl. 16.00: Årsmøte i Ring 41 Oppland   
• Kl. 17.00: Framtidas saueavl v/Thor Blichfeldt 
• Kl. 18.50: Info fra Grobakken Landmek/Husdyrsystemer, v/Knut Bergene 
• Kl. 19.00: Pause 
• Kl. 19.30: Middag, bufè 

Laurdag 23/02: 
• Kl. 09.00: Årsmøte i OSG m/generaldebatt 
• Kl. 13.00: Lunch 
• Kl. 14.00: Årsmøtet fortsetter 
• Kl. 16.30: Organisasjonsarbeid i NSG, v/Ken Lunn 
• Kl. 17.45: Pause 
• Kl. 18.45: Premiesamling 
• Kl. 19.30: Årsmøtemiddag 

Søndag 24/02: 
• Kl. 09.00: Utfordringer i beiteområde, v/Jonny Mathisen 
• Kl. 10.00: Beredskapsplanarbeid i beiteområder, v/Marit Mjøen 
• Kl. 10.15: Nortura v/Erling Skurdal 
• Kl. 10.45: Pause 
• Kl. 11.00: Generasjonsskifte v/Gro og Ingrid Arneng 
• Kl. 11.30: Generasjonsskifte v/Unn Randi og Per Liahagen 
• Kl. 12.00: Nyheter innen elektronisk overvåking v/Telespor og Findmy 
• Kl. 13.00: Lunch 
• Kl. 14.00: Avreise 



Årsmøte i Ring 41/Avlsutvalget 
Utsendinger, påmeldte og andre deltagere: 
 
 

Utsendinger Nr. Ring/avdeling/verv 
Vaberg, Hans Petter 1 Leder i Ring 41/avd. 56 
Leirdal, Peder 2 Nestleder i Ring 41/avd. 57 
Veikleenget, Anne Kari 3 Styremedlem i Ring 41/avd. 52 
Granheim, Odd Steinar 4 Styremedlem i Ring 41/avd. 45 
Kjorstad, Pål 5 Avdeling 42/kasserer 
Svien, Kjell Gudmund 6 Avdeling 44 
Evensen, Knut 7 Avdeling 45 
Bergehagen, Kjell Ivar 8 Avdeling 46 
Fossum, Eivind 9 Avdeling 47 
Høyesveen, Johnny 10 Avdeling 48 
Rønshaugen, Hans 11 Avdeling 50 
Sylte, Ola Masseng 12 Avdeling 52 

 13 Avdeling 54 
Kolbjørnshus, Eirik 14 Avdeling 55 
Blankenborg, Sverre 15 Avdeling 56 
Leirdal, Lars Olav 16 Avdeling 57 
Hareland, Ola 17 Avdeling 59 
Kjølseth, Pål Hveem  Valgkomitèen 
Bakken, Terje  sekretær 
Sandbekken, Leif Arne  regnskapsfører 

 
Saksliste for årsmøtet i Ring 41/avlsutvalget 
Møtested: Storefjell Resort Hotel, Gol 
Møtestart: Fredag 22.februar kl. 16.00 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Årsmelding 
3. Revidert regnskap 
4. Saker som styret og avdelinger vil ha behandlet 
5. Valg 

a. Leder for 1 år 
b. 2 styremedlemmer for 2 år 
c. Nestleder for 1 år 
d. 3 varamedlemmer i nummerrekkefølge for 1 år 
e. 1 medlem i valgkomiteen for 2 år 
f. Godtgjørelse til styret 
g. Møteleder for årsmøtet 2020 

6. Arbeidsoppgaver og budsjett for 2019 
 



Budsjett Ring 41 2019         
          

Inntekter 
Budsjett 
2019 

Regnskap 
2018 Budsjett 2018 

Regnskap 
2017 

Salg slakt, livdyr, ull 1000000 1012049 1070000 1072128 
Kåringsavgift 95000 92300 108000 107900 
Tilskudd avlsarbeid 390000 394888 392000 392190 
Tilskudd 
kåringsdommerkurs 0 0 0 0 
Renteinntekter 13000 12921 12000 12280 
Sum inntekter 1498000 1512158 1582000 1584498 
          
Utgifter         
Kåringsmateriell 8000 8020 9000 16176 
Tjenester værsalg/kåringer 20000 20232 37000 36480 
Sekretærtjenester 15000 15000 15000 15000 
Tilskudd ringdrift 440000 563788 520950 418190 
Livdyrkjøp, beh.endring 800000 793901 825000 767950 
Godtgjørelse leder 15000 15000 15000 15000 
Godtgjørelse som lønn 75000 74513 57000 56463 
Fastgodtgj. administrasjon 25000 25000 25000 25000 
Regnskap 6000 6000 5000 4350 
Arbeidsgiveravgift 15000 14678 13000 12687 
Kontorleie/rekvisita 0 0 0 0 
Fakturering, revisjon 3000 2631 2000 1868 
Årsmelding 12000 11699 10750 9898 
Årsmøte 15000 14359 10000 4990 
Styre-/medlemsmøter 10000 6530 9500 9494 
Porto 4000 3619 5000 4328 
Reisekostnader 30000 31474 28000 27957 
Premier, gaver 5000 2130 8000 7857 
Sum utgifter 1498000 1608574 1595200 1433688 
          
Resultat 0 -96416 -13200 150810 

 

 

 

 

 

 



Valg Ring 41 

Leiar: Peder Leirdal, Avdeling 57 Toten, innstilt for 1 år 

Styremedlemmar: 

Helge Nordlien, Avdeling 46 Fåberg, innstilt for 2 år  

Ola Hareland, Avdeling 59 Lesja, innstilt for 2 år 

Odd Steinar Granheim, Avdeling 45 Fåvang spæl, valgt for 2 år i 2018 

Odd Steinar Granheim, Avdeling 45 Fåvang spæl, innstilt som nestleiar for 1 år  

3 vara-medlemmar i nummerorden på valg for 1 år:  

Innstilling: 1. Kjell Gudmund Svien, 2. Anne Røssum og 3. Per Erik Holmen 

Medlemmer i valnemnda med personleg vara-medlemmer:  

Ola Kjorstad m/vara Hans Rønshaugen, innstilt for 2 år 

Pål Hveem Kjølseth m/vara Johnny Høyesveen, valgt for 2 år i 2018 

Møteleiar for årsmøtet 2020: Innstilling: Peder Leirdal 

Møtegodtgjering for møter i 2019: Innstilling som før:  Kr. 175,- pr. time frå avreise til 
heimkomst, kjøring etter statens satsar (for tida kr. 4,03 pr. km med skattefri sats kr. 3,50) og 
kr. 600,- pr. telefonmøte  

Godtgjering for leiar: Kr. 15.000,- fast + møtegodtgjering  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsmøtesaker Oppland Sau og Geit 
 
 
Sakliste på årsmøte i Oppland Sau og Geit lørdag 23. februar 2019 
 
Møtested: Storefjell Resort Hotel, Gol 
Møtestart lørdag 23. februar 2019 kl. 09.00.   
 
Sakliste: 

1. Åpning. 
2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
3. Opprop 
4. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møtelederen 
5. Årsmelding for Fylkeslaget 2018 
6. Revidert regnskap for Fylkeslaget 2018 
7. Årsmelding for Radiobjøllelaget 2018 
8. Revidert regnskap for Radiobjøllelaget 2018  
9. Saker som styret og lokallaga vil ha behandla 
10. Valg 

a. Leder for 1 år 
b. 2 styremedlemmer for 2 år 
c. Nestleder til styret for 1 år 
d. 3 varamedlemmer til styret for 1 år i nummerrekkefølge 
e. Revisor for 1 år 
f. 1 medlem m/vara i valgnemnda for 2 år 
g. Leder i valgnemnda m/vara for 1 år 
h. 5 utsendinger m/3 vara i nummerorden til Årsmøte i NSG 13.-14. mars 2019  
i. Møteleder m/vara for årsmøtet i OSG 2020 
j. Valg av ansvarlig til utleie av utstyr i Oppland Radiobjøllelag for 1 år 
k. Fastsette godtgjørelser til tillitsvalgte, til leder og til rovviltansvarlig i 2019 
l. Fastsette leiepris pr. enhet for radiobjøller/findmysheep 2019 

11. Arbeidsoppgaver og budsjett for Fylkeslaget og Oppland Radiobjøllelag for 2019 
12. Tid og sted for årsmøte 2020 
13. Avslutning årsmøte 
14. Generaldebatt 
15. Årsmøtemiddag med utdeling av premier og utmerkelser holdes om kvelden lørdag 

23. februar 2019 fra kl. 19.00 
16. Seminaret arrangeres sammen med Buskerud Sau og Geit fra fredag 22. februar 2019 

kl. 16.00 til søndag 24. februar 2019 kl. 13.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 3: Opprop - Utsendinger årsmøtet fylkeslaget 
 

Utsending Nr. Lag Kveine, Jørn 35 Gausdal Sau og Geit 
Beito, Arnfinn 1 Oppland Sau og Geit Melbø, Trond 36 Gausdal Sau og Geit 
Syse, Ellen M. 2 Oppland Sau og Geit Aarhus, Ingvild 37 Gausdal Sau og Geit 
Veikleenget, Anne Kari 3 Oppland Sau og Geit Bergehagen, Kjell Ivar 38 Fåberg Sau og Geit 
Stenberg, Bjørn Even 4 Oppland Sau og Geit   39 Fåberg Sau og Geit 
Arneng, Gro 5 Oppland Sau og Geit   40 Fåberg Sau og Geit 
Amundgård, Irene 6 Lesja Sau og Geit Hegge, Kristina 41 Biri Sau og Geit 
Romslo Gaute 7 Lesja Sau og Geit   42 Biri Sau og Geit 
Hareland, Ola 8 Lesja Sau og Geit Lyshaug, Steinar 43 Snertingdal Sau og Geit 
Elvestad, Torbjørn 9 Dovre Sau og Geit Gunderstuen, Tormod 44 Vardal Sau og Geit 
Elvestad, Astrid 10 Dovre Sau og Geit   45 Østre Toten Sau og Geit 
Brenna, Susanne 11 Skjåk Sau og Geit Wangen, Wenche Rustad 46 Toten III Sau og Geit 
  12 Skjåk Sau og Geit Wangen, Ola E. 47 Toten III Sau og Geit 
Rusten, Tormod 13 Lom Sau og Geit Anita Schjøll 48 Kolbu Sau og Geit 
Bjørgen, Arne 14 Lom Sau og Geit Egil Smestad 49 Kolbu Sau og Geit 
Sveahaugen, Per 15 Vågå Sau og Geit Lunn, Ken 50 Vestre Toten Sau og Geit 
Blankenborg, Sverre 16 Vågå Sau og Geit   51 Vestre Toten Sau og Geit 
Svare, Helen 17 Vågå Sau og Geit Imsgard, Sondre 52 Hadeland Sau og Geit 
Storrustløkken, Leif A. 18 Sel Sau og Geit Bjørkli, Erik 53 Hadeland Sau og Geit 
  19 Heidal Sau og Geit   53 Hadeland Sau og Geit 
Sylte, Ola Masseng 20 Nord-Fron Sau og Geit Stokke, Øystein 54 Søndre Land Sau og Geit 
Dypdalen, Marthe 21 Nord-Fron Sau og Geit Hagenborg, Tore Iversen 55 Søndre Land Sau og Geit 
Mathisen, Jonny 22 Nord-Fron Sau og Geit Hamre, Marianne 56 Nordre Land Sau og Geit 
Opsahl, Anders 23 Sør-Fron Sau og Geit Terningen, Anne 57 Nordre Land Sau og Geit 
Rønshaugen, Hans 24 Sør-Fron Sau og Geit Ringvold, Hans Erling 58 Nordre Land Sau og Geit 
Kjorstad, Pål 25 Sør-Fron Sau og Geit   59 Etnedal Sau og Geit 
Brenden, Jan Erik 26 Ringebu Sau og Geit   60 Sør-Aurdal Sau og Geit 
Rudi, Lars 27 Ringebu Sau og Geit Hilmen-Fodnes, Oddgeir 61 Nord-Aurdal Sau og Geit 
Evensen, Knut 28 Fåvang Sau og Geit   62 Nord-Aurdal Sau og Geit 
Høyesveen, Johnny 29 Fåvang Sau og Geit Kolbjørnshus, Eirik 63 Slidre Sau og Geit 
Brenden, Per Arne 30 Fåvang Sau og Geit Dahlen, Steinar 64 Slidre Sau og Geit 
Lang-Ree, Marthe 31 Øyer-Tretten Sau og Geit Stee, Gullik 65 Slidre Sau og Geit 
  32 Øyer-Tretten Sau og Geit Eltun, Ivar 66 Øye Sau og Geit 
Venås, Olav Skrivlien 33 Gausdal Sau og Geit Lien, Erik Andrè Flaate 67 Austvang Sau og Geit 
Elde, Jostein 34 Gausdal Sau og Geit Bøe, Inga 68 Vang Sau og Geit 

Disse stiller på årsmøtet: 
Pål Kjorstad, sekretær og kasserer 
Leif Arne Sandbekken, regnskapsfører 
Gudmund Skotte, æresmedlem 
Anders Svare, æresmedlem 
 
 



Sak 9: Saker som styret og lokallaga vil ha behandla 
 

Årsmøtesak: 9 a. Ekstra driftstilskudd til fylkeslaget v/fylkesstyret 
Saksframstilling og forslag til vedtak:  

I 2017 vart det krevd inn kr. 90,- pr. hovedmedlem i ekstra driftstilskudd til fylkeslaget ut fra 
medlemstallet pr. 31/12 2016. I 2018 vart det ikke krevd inn noe da vi gikk i overkant av kr. 
100.000,- i overskudd i 2017. I 2018 har vi et underskudd på omlag kr. 75.000,- Styret i OSG 
fremmer forslag om at det for 2019 kreves inn kr. 60,- pr. hovedmedlem i ekstra 
driftstilskudd til fylkeslaget ut fra medlemstallet pr. 31/12 2018. 
 

Årsmøtesak: 9 b. Refusjon for deltagelse på årsmøte 2019 for lokallagutsendinger  
v/fylkesstyret 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

Styret i OSG fremmer forslag på at det blir gitt samme refusjon til lokallaga som i 2018 fra 
fylkeslaget på kr. 750,- pr. årsmøteutsending som deltar på årsmøte i Oppland Sau og Geit i 
2018. Det blir ikke gitt refusjon til utsendinger under 35 år, da disse likevel får årsmøtehelga  
dekka. I tillegg vil årsmøteutsendinger som får busskyss en reduksjon i refusjonen på kr. 
250,-. For å få refusjonen utbetalt må lokallaget innen eller senest på årsmøtet i OSG ha 
endra styresammensetningen  på «Min side» på hjemmesida til NSG eller sendt rapport om 
dette til sekretæren i OSG. Refusjonen på kr: 750,- pr. utsending blir utbetalt etter at 
refusjonen for medlemskontingenten for 2019 er innkommet på konto til OSG. 
 

Årsmøtesak: 9 c. Organisering av rovviltarbeidet i OSG v/Rovviltutvalget i OSG 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

Årsmøtevedtak 2018: "Styret i OSG utnevner et utvalg for 2018, som utarbeider et forslag 
som styret i OSG skal drøfte og behandle. Utvalget skal komme med forslag til mål for og 
organisering av rovviltarbeidet i OSG. Utvalget bør bestå av 3-5 personer spredt utover 
fylket." 
Utvalget har vært dette: Jonny Mathisen – Midtdalen, Wenche R Wangen - Toten/Hadeland, 
Erik Bakken – Norddalen, Oddgeir Hilmen-Fodnes – Valdres og Marthe Lang-Ree - 
Sørdalen/Land. 
Utvalget fremmer og ber årsmøtet i OSG om å støtte og vedta at denne	framtidige	
organisering	vil	være	et	forslag	som	vil	avlaste	styret,	samtidig	som	vi	ønsker	at	vi	ute	
skal	bidra	i	større	grad	inn	til	styret.		

1. Utvalget	foreslår	at	styret	fortsatt	skal	ha	et	rovviltutvalg	i	likhet	med	utvalget	
som	har	sittet	nå	og	som	er	utnevnt	av	styret.	Representanter	bør	være	5	stk.	og	
de	skal	være	fra	ulike	deler	av	fylket.		

2. Utvalget	foreslår	at	en	representant	fra	rovviltutvalget,	fortrinnsvis	leder,	møter	i	
styremøtene	i	OSG	med	talerett. 

Det	vises	forøvrig	til	eget	detaljert	sakskriv	fra	rovviltutvalget:	
Forslag til rovviltarbeidet i Oppland Sau og Geit: 
Innledning 
På årsmøtet for Oppland Sau og Geit (OSG) ble følgende vedtatt: "Styret i OSG utnevner et 
utvalg for 2018, som utarbeider et forslag som styret i OSG skal drøfte og behandle. Utvalget 
skal komme med forslag til mål for og organisering av rovviltarbeidet i OSG. Utvalget bør 



bestå av 3-5 personer spredt utover fylket." Dette vedtaket kom som et forslag til Årsmøtesak 
9 g. Rovviltarbeidet i Oppland Sau og Geit. 
Følgende representanter ble utnevnt: 
Jonny Mathisen, Midtdalen  482 30 371 jonn-ma@online.no 
Wenche R Wangen, Toten/Hadeland469 68 479 wenche.rustad.wangen@hotmail.com 
Erik Bakken, Norddalen  977 52 352 erik.bakken@fjellnett.no 
Geir Harald Fodnes, Valdres             971 54 566 ghf@n2u.no 
Marthe Lang-Ree, Sørdalen/Land 951 71 620 otsauoggeit@gmail.com 
Mandat 
Utvalget skal komme med forslag til mål for og organisering av rovviltarbeidet i Oppland Sau 
og Geit. 
Mål med rovviltpolitikken 
Utvalget har forholdt seg til NSG’s mål og innspill på OSG’s årsmøter de siste årene. 
I NSG’s Strategiplan for 2012-2019 står det blant annet: 
Hovedmål 

• Bærekraftig produksjon med god dyrevelferd basert på mest mulig norske fôrressurser  
• Trygge beiteretten og sikre utnyttingen av den  

 
Hovedstrategier for å nå organisasjonens mål 

• NSG må arbeide for at beiteretten prioriteres i relevant lovverk og planarbeid  
• Arbeide for en styrking av beiteretten, herunder kjempe for effektivt uttak av rovvilt 

under ulike jaktforhold 
• Skape forståelse i storsamfunnet for at norsk småfeproduksjon krever gode og trygge 

rammebetingelser  
 
Årsmøtene i OSG har de siste åra har utfordret medlemmene på hvordan styret skal bruke tida 
i forhold til rovvilt. Rovvilt er et viktig tema i vårt fylke, og det er derfor naturlig at dette tar 
mye tid. Men styret får på grunn av rovviltsituasjonen i Oppland ikke nok tid til å jobbe med 
andre saker årsmøtene har vedtatt at det skal jobbes med. Det er samtidig et ønske fra 
årsmøtet at styret fortsetter sitt engasjement i rovviltarbeidet. 
 
Utvalget mener at NSG’s mål og strategier for NSG’s arbeid også skal være mål for 
rovviltarbeidet i OSG: 
«Bærekraftig produksjon med god dyrevelferd hvor det skal arbeides for en styrking av 
beiteretten, herunder kjempe for effektivt uttak av rovvilt under ulike jaktforhold»  
Forslag til framtidig organisering 
Forslag til framtidig organisering vil være et forslag for å avlaste styret, samtidig som vi 
ønsker at vi ute skal bidra i større grad inn til styret.  

• Utvalget foreslår at styret skal fortsatt ha et rovviltutvalg i likhet med utvalget som har 
sittet nå og som er utnevnt av styret. Representanter bør være 5 stk. og de skal være 
fra ulike deler av fylket.  

• Utvalget foreslår at en representant fra rovviltutvalget, fortrinnsvis leder, møter i 
styremøtene i OSG med talerett. 

Forslag på tiltak for framtidig organisering og for å nå ønskede mål 
Tiltakene under er tenkt å kunne settes inn på kort og lang sikt. Disse tiltakene foreslås for om 
mulig bedre kommunikasjon/dialog om rovvilt internt i Oppland Sau og Geit (OSG) med 
tilhørende lokallag og eksternt mot rovviltnemd og samarbeidspartnere. Utvalget ønsker 
oppstart på enkelte tiltak som vil gjøre oss som næring bedre rustet ved eventuelle 



rovviltangrep. Vi vil understreke at mye av arbeidet som kreves under kan og bør gjøres i 
samarbeid med lokallagene. 

• Beredskapsplaner 
Lokallag må i samarbeid med landbrukskontor eller andre aktuelle instanser starte opp 
utarbeiding av beredskapsplaner. Alle lokallag/kommune må på sikt ha 
beredskapsplan som skal kunne benyttes ved rovviltangrep. Oppland Sau og Geit bør 
sende ut informasjon om beredskapsplan, kort om hvordan dette kan gjøres og litt 
informasjon om hvor lokallagene henvender seg hvis de har behov for hjelp.  
 

• Bli tydeligere 
OSG må bli tydeligere overfor rovviltnemda. Herunder mener vi at må på en enkel 
måte informere lokallagene hva som kommer på nemndsmøtene, hva OSG ønsker å 
presentere og invitere/engasjere lokallagene til å komme med innspill. Dette ved f.eks. 
setting av kvoter. Andre eksempler kan være å stille kritiske spørsmål til bruken av 
FKT-midler, forslag til innsparing av disse midlene og forslag til andre tiltak for en 
mer målrettet bruk. 
 

• Bidra til forenkling 
OSG bør være på tilbudssida og hjelpe til slik at det er enklere for at alle sau- og 
geitebrukere har «alt på stell». Her mener vi registrering i besetningene (hvem kan den 
enkelte kontakte for hjelp), sende ut en påminnelse på hva besetningen må ha i løpet 
av sesongen for kunne søke erstatning og oppfordre til å spille på lag med hverandre 
gjennom eget beitelag, kommune og med Mattilsynet. 
 

• Bidra til åpenhet 
Vi oppfordrer OSG til å legge ut møtekalender, sakslister til ulike møter og referater. 
På denne måten blir det enklere for lokallagene å følge med og engasjere seg. 
 

• Samarbeid 
OSG må bidra til godt samarbeid med beitelaga og de andre faglaga. For å kunne nå 
fram og vise styrke når det gjelder rovviltpolitikken er det viktig at alle i beitenæringa 
står samlet. 
 

• Informasjonsflyt 
Det er viktig at det er god informasjonsflyt mellom OSG og lokallagene hele året, men 
i beitesesongen spesielt. Her kan det være et forslag at OSG benytter seg av utvalget 
som nå er satt ned til å se på organisering av rovviltarbeidet i OSG. Her kan f.eks. 
representantene i utvalget kunne bidra med informasjon fra sin region når det gjelder 
rovviltsituasjonen. 
 

• Informasjonsskriv før beitesesongen 
Det er ønske om at OSG sender ut litt informasjon før beitesesongen. Her kan det 
f.eks. være informasjon om hvordan registrere gjennom sesongen, hvordan man nytter 
seg av elektronisk overvåking, viktige tlf.nr. og håndtering av ulike situasjoner. 
 

• SNO gjennom beitesesongen 
OSG bør innhente informasjon fra «felten» om hvordan SNO har fungert gjennom 
beitesesongen i ulike deler av fylket. De må videre ta denne, positive og kritiske, 
informasjonen videre til SNO for om mulig bedre samarbeidet før neste sesong. 



Årsmøtesak: 9 d. Økonomi i geitehaldet v/Slidre Sau og Geit 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

Nok ein gong er geitehaldet i Oppland, og resten av landet under sterkt press. Denne gongen 
er det reduserte kvoter, auka omsetningsavgift og nedjustering av kvalitetsbetaling på mjølk 
som gir svært uheldige utslag hos de fleste geitehaldarar. Pr i dag er kvalitetsbetalinga pr liter 
mjølk ein god del høgare på geitemjølk enn det den er på kumjølk. Dette har TINE satt seg 
fore å utjevne ved å redusere i kvalitetsbetalinga til geitemjølksprodusentane. Vedtak gjort i 
styret i desember 2018 gjev ein prisnedjustering pr liter elitemjølk på 20 øre frå første mars 
2019. Ved nyttår auka omsetningsavgifta på mjølk med 6 øre pr liter. Dette kjem i tillegg til 
reduksjon i kvote på 6%. 
Alle geitebønder i Norge har vore i gjennom ei vesentleg investering i drifta si dei siste 15 
åra. Då dette arbeidet i forbindelse med smittesanering vart gjort, låg sjølvsagt heile kvota på 
kvar enkelt gard til grunn i investeringsgrunnlaget. Dei færraste regna med å måtte redusere 
antall leverte liter og attpåtil få redusert betalt. Med tru på framtida og med lovnader fra TINE 
investerte mange geiteholdarar i gardane og driftsapparata sine. Med god støtte fra TINE 
rådgivning vart kostnadsoverslag og dekningsbidrag utregna. Signalet frå TINE var klart og 
tydeleg: berre produsentane fekk orden på dyrehelsa og betre kvalitet på råvara så kunne ein i 
TINE utvikle og marknadsføre kanskje verdas beste geitoster. Og TINE lagar faktisk geitoster 
i verdsklasse, både brune og kvite! MEN DEI KJEM IKKJE FRAM TIL FORBRUKAR! Det 
må meir marknadsføring til og varene må få plass i hyllene for å auke salget. 
Eit bruk med 80000 kg kvote vil med dagens forholdstal måtte levera 5000 liter mindre enn 
potensialet og i tillegg miste 26 øre pr liter levert mjølk. Det kan utgjera over 60000 kroner i 
året, litt avhengig av prissone og kvalitetstillegg. 
Forslag til vedtak: Årsmøtet i Oppland Sau og Geit ser dette som svært alvorleg og ber OSG 
spela inn dette til OB, OBS og NSG med beskjed om at desse støttar innspelet og oppfordrar 
faglaga sentralt til å ta tak i denne saka eller på anna måte kompenserer dette i 
jordbruksavtala. 
 

Årsmøtesak: 9 e. Økonomi i sauehaldet v/fylkestyret 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

Som kjent har sauehaldet vore prega av svært dårleg økonomi lenge, og dei 2 siste åra har 
dette fått fatale konsekvensar for heile næringa. Bakgrunnen er sjølvsagt i det store og heile 
overproduksjonen kombinert med at nokon også hevdar at «undersalget» av produkter, særleg 
av sau spelar ei stor rolle. Men uansett kva vi gjer eller seier så vil ikkje økonomien i 
sauehaldet bedra seg vesentleg før markedet er i balanse. Styret i Oppland Sau og Geit ser 
dette som ei veldig viktig sak, og kjem ikkje markedet i balanse i løpet av 2019 vil vi få eit 
enda større ras i næringa og produksjonen vil bli fordelt på enda færre produsentar i ei næring 
som ikkje har nokon å mista. 
Forslag til vedtak: Årsmøtet i Oppland Sau og Geit ser dette som svært alvorleg og ber OSG 
spela inn dette til OB, OBS og NSG med beskjed om at desse støttar innspelet og oppfordrar 
faglaga sentralt til å ta tak i denne saka eller på anna måte kompenserer dette i 
jordbruksavtala. 
 

 
 
 
 
 
 



Årsmøtesak: 9 f. Økonomi i aktive lokallag v/Fåvang Sau og Geit 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

På årsmøte til Fåvang sau & Geit ble det under årsmøtet 24. januar fremmet følgende sak: 
Fåvang Sau & Geit er et veldrevet og aktivt lag. Å være aktiv krever at man har økonomi til å 
gjennomføre planlagte og nødvendige arrangement. Fåvang sau & Geit har i mange år 
arrangert klippekurs. Her har det vært deltakere fra fjern og nær da det ikke arrangeres mange 
slike kurs i nærheten. Deltagere blir belastet for kurset som går fra fredag-søndag såkalt 24 
timers kurs. Sist kurs som var et B-kurs kostet det 2500,- pr deltager, noe som vi ser og 
erfarer er i høyeste laget for mange da det stort sett er ungdom i skolealder som deltar. I 
tillegg kommer overnatting, mat mm. Fra Sau & Geit sentralt så mottar vi inntil 10 000,- i 
kursstøtte. Vi kan selvsagt høyne kursavgiften, men som nevnt da ekskluderer vi flere, noe 
som ikke er ønskelig fra vår side. Vi bruker godkjente/sertifiserte instruktører, slik at vi har 
flinke og dyktige lærere. All honnør til dem. De er organisert i Norsk saueklippers forening 
og har eget oppsett for kostnader til sine kurs. Siste kurs så regnskapet slik ut:  

• 37 000,- i kursutgifter  
• 25 000,- i deltakeravgift  
• 10 000,- i kursstøtte  

Dvs et underskudd på ca. 2000,- for å holde kurs, skaffe nok og tørr sau, organisere 
påmelding, kreve innbetaling, sende ut informasjon mm. Vi ser nødvendigheten å utdanne 
klippere, og vi er i vårt område bortskjemte med gode klippere, ingen ventetid på klipping. 
For videre opplegg er vi mer skeptiske når vi går med røde tall. Heve kursavgiften må vi 
tenke oss om som nevnt, så en evaluering må til. Vi spør da om det er vår oppgave som 
lokallag å stå for utdanning av klippere med røde tall som fortjeneste?  

Fåvang Sau & Geit fremmer da følgende forslag til årsmøte: «Aktive lag skal ikke tape på å 
ha høy aktivitet. I for eksempel Bondelaget omfordeles midler etter søknader fra de enkelte 
lag, og det kompensere økonomisk etter aktivitet i laget. Vi mener det må være mulig å søke 
om midler fra fylke eller sentralt for å opprettholde høy aktivitet som kurs mm i den enkelte 
lokallag. Det må stimuleres til å ha gode og aktive lokallag som er NSG utad»  

 
Årsmøtesak: 9 g. Sammenslåing av Hedmark Sau og Geit og Oppland Sau og Geit 
v/fylkeslaget 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

På årsmøtet i 2018 ble dette vedtatt: Styret i OSG får fullmakt til å drøfte og utrede saka i året 
som kjem og komme tilbake til saken på neste årsmøte. Det har ikke vært noen kontakt 
mellom styrene i fylkeslaga, men lederne har hatt en prat på slutten av året.  
Lagslovene: 

- § 2 Organisasjonsform 
- Medlemene i NSG vert organisert i lokallag av NSG. Lokallaga i eit fylke skal slutte 

seg saman til eit fylkeslag, men ved nye samanslåingar av fylker står fylkeslaga fritt i 
om dei vil halda fram som før eller slå seg saman. 

- § 26 Samanslåing av fylkeslag 
- Samanslåing av fylkeslag med overføring av medlemar til eit nytt fylkeslag, kan skje 

etter årsmøtevedtak med 3/4 av dei avgjevne stemmene, eventuelt etter fleirtalsvedtak 
på to etterfølgjande årsmøte. 

- Samanslåing av fylkeslag må godkjennast av styret i NSG. 



- Laga sine eigdommar, kapital, rettar, gjeld og andre plikter tilførast det nye laget. Eit 
fylkeslag kan ikkje leggast ned jmf. § 2, 1. avsnitt. 
 

Momenter: 
- Dagens situasjon, fungerer det? 
- Morgendagens situasjon, fungerer det? Tettere samarbeid? 
- Avstander mellom laga, fysiske møter, ledermøter, regionmøter 
- Representasjon årsmøte NSG, nå 7, ett lag: 5, revidering av lagslovene? 
- Kva gjør faglaga og skal vi eventuelt følga dem? 
- Roviltnemndene/sonene, skal eller kva tid skal dee slås sammen? 
- Fylkesmannen, landbruksavdelinga er slått sammen, er det et moment? 
- Navn/heimeside 
- Organisatorisk oppretta en ny aktør/legge ned forrige 
- Ringer/avlsutvalg? 
- Radiobjellelag? 
- Gjeterhundlag/nemnd? 
- Større aktør, men større eller mindre engasjement? 
- Administrativ stilling, 1/1? 
- Store/krevende endringer 
- Flere fylkeslag er i tenkefasa 

Styret i OSG vil ha svar på dette spørsmålet fra årsmøtet:  
• Vil årsmøtet at styret skal arbeida aktivt for at fylkeslaga skal slå seg sammen? 
• Hvis ja, skal styret få fullmakt til å arbeide fram en modell fram til neste årsmøte? 
• Hvis nei, skal vi legge denne saken død og ta den opp igjen, hvis eller når det blir 

aktuelt, senere? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 10. Valg: 
Valgkomitèen i OSG for 2019 der årsmøtene arrangeras 22/2 og 23/2 2019 er: 
Anita Schjøll, Kolbu m/vara Sondre Imsgard, Hadeland 
Ola Kjorstad m/vara Hans Rønshaugen. 
Torbjørn Elvestad m/vara Irene Amundgård 
Pål Hveem Kjølseth m/vara Johnny Høyesveen 
 
Anita Schjøll er leiar m/vara Ola Kjorstad 
 
Innstilling til verv og godtgjeringar i Oppland Sau og Geit  2019, vedteke på tlf-møte i 
komiteen 5/2 2019. 
 
Desse møtte: Anita Schjøll, Ola Kjorstad, Torbjørn Elvestad og Pål Hveem Kjølseth. 
Sekretær: Pål Kjorstad 
 
Innstilling inkludert tillitsvalde valgt 2018: 
 
Ring 41 Oppland:  

Leiar: Peder Leirdal, Avdeling 57 Toten, innstilt for 1 år 

Styremedlemmar: 

Helge Nordlien, Avdeling 46 Fåberg, innstilt for 2 år  

Ola Hareland, Avdeling 59 Lesja, innstilt for 2 år 

Odd Steinar Granheim, Avdeling 45 Fåvang spæl, valgt for 2 år i 2018 

Odd Steinar Granheim, Avdeling 45 Fåvang spæl, innstilt som nestleiar for 1 år  

3 vara-medlemmar i nummerorden på valg for 1 år:  

Innstilling: 1. Kjell Gudmund Svien, 2. Anne Røssum og 3. Per Erik Holmen 

Medlemmer i valnemnda med personleg vara-medlemmer:  

Ola Kjorstad m/vara Hans Rønshaugen, innstilt for 2 år 

Pål Hveem Kjølseth m/vara Johnny Høyesveen, valgt for 2 år i 2018 

Møteleiar for årsmøtet 2020: Innstilling: Peder Leirdal 

Møtegodtgjering for møter i 2019: Innstilling som før:  Kr. 175,- pr. time frå avreise til 
heimkomst, kjøring etter statens satsar (for tida kr. 4,03 pr. km med skattefri sats kr. 3,50) og 
kr. 600,- pr. telefonmøte  

Godtgjering for leiar: Kr. 15.000,- fast + møtegodtgjering  

 



Oppland Radiobjøllelag:  

Val av ansvarleg til utleige av utstyr i 2019, innstilling: Pål Kjorstad 

Leiepris for radiobjøller/findmy 2019, innstilling kr. 260,- + mva  pr. eining, denne prisen er 
med på å dekke innkjøp av utrangerte og tapte einingar   

Oppland Sau og Geit, fylkeslaget:  

Leiar: Knut Evensen, Fåvang, innstilt for 1 år  

Styremedlemmar: 

Jonny Mathisen, Nord-Fron, innstilt for 2 år 

Frode Rudland, Kolbu, innstilt for  2 år 

Ellen M. Syse, Lesja, valgt for 2 år i 2018  

Gro Arneng, Slidre, valgt for 2 år i 2018 (geiterep. i styret) 

Ellen M. Syse, Lesja, innstilt som nestleiar for 1 år  

3 vara-medlemmar i nummerorden for 1 år, innstilling: 

1. Ola Hareland, 2. Eirik Kolbjørnshus og 3. Anne Terningen  

Revisor for 1 år, på valg er: Toten Regnskapskontor AS, Eina  

Medlemmer i valnemnda med personleg vara-medlem: 

Torbjørn Elvestad m/vara Irene Amundgård valgt for 2 år i 2018 

Anita Schjøll m/vara Sondre Imsgard, innstilt for 2 år 

Leiar i valnemnda m/vara for 1 år, innstilling: Anita Schjøll m/vara Pål Hveem Kjølseth  

Møteleiar /vara for årsmøtet i 2020: Innstilling: Ellen M. Syse m/vara Gro Arneng 

Møtegodtgjering for møte i 2019: Kr. 175,- pr. time frå avreise til heimkomst, kjøring etter 
statens satsar (for tida kr. 4,03 pr. km med skattefri sats kr. 3,50) og kr. 600,- pr. telefonmøte 

Godtgjering for leiar for 2019, innstilling: Kr. 25.000,- fast + godtgjering for møter  

Godtgjering til rovviltansvarleg for 2019, innstilling: Kr. 10.000,- fast + godtgjering for møter 
og utført arbeid etter vedteke timesats 

Ekstra driftstilskot til fylkeslaget 2019, innstilling: Kr. 60,- pr. hovudmedlem. Fylkeslaget 
sender faktura til kvart lokallag basert på  medlemstalet pr. 31/12 2018.  

Oppland 5/2-2019, OSG v/Pål Kjorstad, sekretær og dagleg leiar 



Sak 11: Arbeidsplan/Budsjett 

Styret forslag til prioriterte arbeidsoppgaver 2019: 
• Bidra til at et medlemskap i NSG skal lønne seg både 2019 og fremover for 

småfeholdere i Oppland 
• Innspill til jordbruksforhandlingene 2019 
• Delta på styremøte, årsmøter og medlemsmøter i lokallag som spør om det 
• Bidra til godt samarbeid og komme med gode konstruktive innspill for småfeholdets 

beste til NSG, Nortura, Tine, Fylkesmannen, nabofylkeslag, Oppland Bondelag og 
Oppland Bonde- og Småbrukarlag 

• Bidra i arbeidet for økt oppslutning om sauekontrollen 
• Medlemsverving – mål minst 1250 medlemmer i 2019 
• Oppdatering av hjemmesida, inkludert rovviltartikkelen 
• Søke FKT-midler, midler fra «Tilskudd til tiltak i beiteområder» og andre midler til 

drift av Oppland Radiobjøllelag   
• Videreføre engasjementet i rovviltarbeidet med Rovviltutvalget som bidragsyter 
• Gjennomføre styremøter etter oppsett plan med saker fra Ring 41, geit og OGL 
• Planlegge kontaktmøter/regionmøter i 2019/20 og seminar/årsmøte i februar 2020 
• Arbeida med utfordringer til gjerding/gjerdeplikt, spesielt mot utmark 
• Arbeide med rekruttering til næringa – tiltak for unge småfebønder 
• Arbeida med mere faglige småfesaker, som på avl-, beitebruk-, produksjons- og 

dyrehaldsrelaterte områder 
• Beholde generaldebatt på neste årsmøte 
• Holde minst 1 felles styremøte med Hedmark Sau og Geit 
• Arrangere seminar, møte og turopplegg i Oppland for Rogaland Sau og Geit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Budsjett Fylkeslaget 2019 

Fylkeslaget  Budsjett 2019 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Regnskap 2017 

Inntekter:         
Kontingenter 335000 337743 345000 347780 
Ekstra driftstilskudd 61800   0 95670 
Sponsor/annonser/kurs 128000 128000 128000 128000 
Renteinntekter 5000 6004 4500 4981 
Årsmøte/seminar     0 0 
Sponsor/biletter demonstrasjon 112790   0 122003 
Tilskudd og andre inntekter 15000 18331 10000 44943 
Sum inntekter 657590 490078 487500 743377 
          
Utgifter:         
Fagdag, rundskriv, mm 4800 9600 6000 5470 
NSG-produkter til videresalg 0 18932 0 0 
Ledergodtgjørelse 25000 25000 25000 25000 

Tillitsvalgtgodtgjørelse 85000 98788 84500 81025 

Rovviltarbeid 30000 23300 60000 180079 

Fastgodtgjørelse administrasjon 110000 110000 110000 110000 

Regnskap/annet 13500 13500 12000 11600 
Arbeidsgiveravgift 30000 29373 32000 31185 
Møteutgifter rovvilt 112790   11000 10962 
Revisjon/rekvisita/fakturering 5000 4264 5000 5182 
Årsmelding 24000 23398 21500 17758 
Årsmøte inkl.støtte utsend. 110000 60983 70000 52730 

Styre-/medlemsmøter. 20000 19817 30000 15246 

Porto 4500 6728 8500 8386 
Reisekostnader 45000 62494 45000 44124 
Premier, gaver, andre kostnader 10000 24384 5000 9675 

Andre kostnader 3000 25000 7500 2444 

Bilgodtgjørelse rovvilt 25000 8749 26000 26012 
Sum utgifter 657590 564310 559000 636878 

          

Resultat 0 -74232 -71500 106499 

 

 

 



Budsjett Oppland Radiobjøllelag 
2019         
      nytt   

Inntekter 
Budsjett 
2019 

Rekneskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2018 

Egne midlar          
Tilskot FKT og OBB 600000 900000 640000 500000 
Leieinntekter radiobjølle/fms 1532440 1433035 1439605 1410000 
Leieinntekter salsteinsavlesere 33000 24000 24000 60000 
Refusjon tap av bjøller/overforbruk 40000 52000 49330 10000 
Renteinntekter 2000 2425 1500 1500 
Sum inntekter 2207440 2411460 2154435 1981500 
          
Utgifter         
Kataloger, mapper 0   0 0 
Saltsteinavlesere 17200 38000 38000 0 
Sekretærtjenester 0 0 0 0 
Abonnement 900000 829072 792408 860000 
Utstyr 1000000 1394589 1394589 945000 
Fastgodgj. administrasjon 90000 90000 90000 90000 
Regnskap 14000 13500 15000 15000 
Godtgjøringer 5000 0 0 0 
Arbeidsgiveravgift 11500 11099 11500 11500 
Kontorleie/rekvisita 0 0 0 0 
Fakturering, revisjon 16000 15731 15000 15000 
Årsmelding 12000 11699 10750 10750 
Årsmøte 15000 3918 10000 10000 
Styre-/medlemsmøter 5000 2215 4250 4250 
Porto 5000 4152 5000 5000 
Reisekostnader 14000 9026 14000 14000 
Andre kostnader 2000 0 1000 1000 
Sum utgifter 2097700 2423001 2401497 1981500 
          
Resultat 100740 -11541 -247062 0 

Føringer:  

Innkjøp 850 nye enheter, alt ettersom tilskudd, abonnement: kr. 260,- og 
sikkerhetsmargin for å slippe å komme i ny underskudd-situasjon. 

 

 

 



Sak 12: Tid og sted for årsmøtet 2020 
Tida for å ha årsmøte/seminaret heime i Oppland er vel nå kome, og styret ber om forslag på 
årsmøtested og tidspunktet er mest naturleg laurdag 22/2-2020. 

Dette er stader vi har vore dei siste åra: 

• 2019: Storefjell Resort Hotel, Gol – saman med Buskerud 
• 2018: Comfort Hotel Runway, Gardermoen – saman med Hedmark og Buskerud 
• 2017: Spidsbergseter Resort Rondane – saman med Hedmark 
• 2016: Quality Hotel Strand, Gjøvik – saman med Hedmark og Akershus 
• 2015: Dombås Hotell, Dombås 
• 2014: Radisson Blu Resort Beitostølen, Øystre Slidre 
• 2013: Gudbrandsdal Hotel Spidsbergseter, Ringebu – saman med Hedmark 
• 2012: Quality Hotel Strand, Gjøvik  
• 2011: Quality Hotel, Øyer 
• 2010: Vågå Hotel, Vågå 
• 2009: Quality Hotel, Fagernes 
• 2008: Spåtind Høyfjellshotell, Nord-Torpa 
• 2007: Spidsbergseter, Ringebu 
• 2006: Rondeslottet, Otta 
• 2005: Sanderstølen, Nord-Aurdal 
• 2004: Honne, Biri 
• 2003: Dalseter Høyfjellshotell, Espedalen 
• 2002: Bjorligard Hotell, Bjorli 
• 2001: Quality Hotel, Fagernes 
• 2000: Toten Hotell, Bøverbru 
• 1999: Quality Hotel, Øyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 14: Generaldebatt 

• Kleppesaka, v/Arnfinn Beito 
• Regionale tilskudd – forsterka tilsyn i beitelaga blir borte 

Innspelte emner fra Nordre Land Sau og Geit: 
• Medlemmene ønsker seg tildelt radiobjeller med tilbehør senest 20. mai 
• Grillaksjon, manglende planlegging og press fra sentralt på å fylle opp med produkter, 

sterkt krydrede pølser f.eks. veldig populært, men fantes ikke i butikken. 
Folk liker ikke å stå å unnskylde hvorfor butikken ikke har produkter du prøver å få 
solgt. Kan bli vanskelig å få med folk neste gang 

• Klippekurs 
• Hva kan vi gjøre for å få opp økonomien i saueholdet? Jordbruksforhandlinger: 

A. Kvalitetstilskuddet går ned fra 500-450. Lam i underskudd nå? Prisen må opp med 
4-5 kr av 10-12 kr som det har gått ned.  

B. Økning av beitetilskuddet i grønn boks med minst 25 kr pr. stk. 
C. Høyere avløsertilskudd (ferie/fritid) 
D. Gjør NSG nok for å kjempe for oss sauebønder sentralt i jordbruksforhandlingene? 

Kubønder får nesten alltid et plussoppgjør. De tjener vel nesten dobbelt så mye pr. 
årsverk. Vi tåler ikke lavere priser nå! 

E. Et beitetilskudd f.eks. er mer stabilt enn pr.kg. Kvalitetstilskuddet går ned med 50 
kr! Dette må minst dekkes inn med økning på f.eks. kg. pris 

                                                                                                  
 


