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Årsmøte 2019 – Finnmark Sau og Geit 
 

Innkalling til årsmøte på Lakselv Hotell lørdag 8.februar 2020 
 
 
 
Saksliste 
 
1. Åpning og konstituering 
                   - Godkjenning av innkalling og saksliste 
                   - Valg av møteleder 
                   - Valg av referent 
                   - valg at to personer til å underskrive møteprotokoll 
 
2. Årsmeldinger 
 
3. Regnskap 
 
4.Budsjett 
 
5. Valg 
  - Valg av styre 
  - Valg av landsmøte utsending 
 
6. Innkomne saker 
  - Handlingsplan 2020 
 
7. Utdeling statuett 
 
8. Avslutning 
 
Dersom andre saker ønskes tatt opp på årsmøte, må styret kontaktes innen 2.februar 
2020. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Årsmelding 2019 

 

Styret i Finnmark Sau og Geit har hatt følgende styre i 2019: 

Leder:    Bjørn Tore Søfting 

Nestleder:   Jørgen Moe 

Kasserer:   Knut Birger Simensen 

Styremedlem:  John Inge Hendriksen 

Styremedlem:  Irene Gallavara 

Styremedlem:  Geir Kåre Pettersen 

Vara medlem:  Kristian Olaussen 

Vara medlem:  Magnus Arnesen 

Vara medlem:  Robert Severin Pedersen 

 

Gjeterhund nemnda har bestått av: 

Robert Severin Pedersen, Susanne Olsen og Tonje Andreassen  

 

Avlsansvarlig for Finnmark: 

Leder: Frank Simensen og nestleder Øystein Kristiansen 

 

Valgkomiteen har bestått av: 

Leder: Frank Simensen Medlemmer: Gunn Movik og Sindre Storegraven 

 

Revisor: Dan Rune Larsen 

 

Det er avholdt styremøter på Skype. Vara medlemmer har anledning til å være med 

på styremøter. 

 

Fylkeslagets økonomi er svært begrenset, leder har søkt om ekstrabevilgning på kr 

50 000,- fra NSG, noe som er innvilget på vilkår. 

Finnmark Sau og Geit har pr 20.januar 2020 79 medlemmer. 

 



 

Sauekontrollen i Finnmark har 47 medlemmer som leverer 60 % av lam som slaktes i 

Finnmark. 

118 produsenter leverte lam til Nortura, dette er 3 færre enn i 2018. Det er slaktet 

12 002 sau og lam noe som er en nedgang på 1456. Av lam ble det slaktet 10 718, 

derav 390 i Målselv. 

Kvalitet og vekt var litt bedre enn i foregående år og er godt over 

landsgjennomsnittet. Middelvekt er 18,8 kg, klasse er 7,89 og fett er 5,74.   8,5 % er 

villsau lam. Antall slakt pr produsent er 89. Alta og Tana har flest produsenter, 23 

stykk, Tana leverer flest slakt, 1904. I Hammerfest er det 3 produsenter som leverer 

180 lam i snitt. 

I 2019 er det dokumentert tap av sau og lam til jerv, gaupe, bjørn og kongeørn. 

Spesielt for Finnmark er at lokallagene er små og det finnes sterke relasjoner mellom 

NSG lokallag og beitelagene, ofte er det samme personer som innehar verv i begge 

styrene. 

I løpet av året er det avholdt styremøter på Skype med godt oppmøte. Styret består 

av godt kompetente personer, og de fleste lokallag er representert. 

Det er etablert god kontakt til NSG`s styre og administrasjon. Det har i løpet av året 

vært god kontakt med leder for Troms Sau og Geit og leder for Nordland Sau og Geit. 

Leder og Robert Severin Pedersen deltok på årsmøtet i NSG.  

Leder har deltatt på representantskaps møte. 

Tre av våre medlemmer har sentrale verv i NSG, Roy Mikkola sitter i valg nemnda og 

Bjørn Tore Søfting er leder i kontroll utvalget, Frank Simensen er valgt inn som 

representant for region Nord i avlsrådet. 

Leder har deltatt på møter med rovvilt nemnda, samt møter med fylkesmannens 

miljøvern avdeling angående rovdyrstatus og erstatnings spørsmål. 

Leder og sekretær deltok på møte med Næring og Rovvilt, på Stabbursnes, tema 

omhandlet rovvilt forvaltning i Finnmark. 

Møte med FeFo angående jakthund prøver i beiteområder. 

FSG har i samarbeid med Nortura fått i gang «Saue skolen», den har vært arrangert 

to plasser i fylket. Kurset består av tre moduler og ved fullført kurs kvalifiserer det til 

kompetansebevis i henhold til nytt kompetansekrav som trer i kraft fra 1.januar 2020. 

To moduler ble gjennomført før jul og siste del er planlagt til mars/april 2020. 

En stor takk til Nortura og rådgiver Bernt Mikalsen for godt samarbeid. 

Leder ble kontaktet av fylkes kommunen angående vurdering om tildeling av midler 

for kompetanse bygging, gjeldene saueholdet i Finnmark, Arktisk Kompetansesenter 

for Sau. 



. 

Svarbrev til Mattilsynet angående beitetap, det ble sendt et svarbrev fra FSG da flere 

av lagets medlemmer hadde fått brev fra Mattilsynet angående dette forhold. 

1.og 2. oktober var det vær kåring i Finnmark sine to vær ringer. Alta vær ring stilte 

med 34 til kåring hvorav 26 ble kåret. Varanger vær ring stilte med 24 værer til kåring 

hvorav 21 ble kåret. I tillegg ble det kåret værer fra Tana (NKS) og Vadsø (spæl) fra 

bruksbesetninger. 

Vær ringene pluss semin dekker behovet i Finnmark, vi legger merke til at det er en 

økende bestand av villsau i fylket. 

Liten aktivitet i gjeterhund miljøet. 

Finnmark Sau og Geit når de fleste saueholdere fylket gjennom Facebook siden sin 

Sau i Finnmark. 

I medlemsbladet Sau og Geit 4/2019 var det en fin reportasje om Mona og John Inge 

Hendriksen i Porsanger. De er gode ambassadører for Finnmark sitt sauehold. 

Finnmark ble godt dekket i medlemsbladet angående «Den nordnorske 

kjøttaksjonen». Det ble også holdt innlegg på årsmøtet til NSG om denne 

«aksjonen». 

 

Bjørn Tore Søfting 

Leder FSG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Saueerstatning: Troms og Finnmark (N) – 2019 

 
 

Totalt Sau Lam 

Antall søknader 105 
  

Totalt tap 3362 669 2693 

Erstattet 1208 194 1014 

Erstatningsbeløp kr 3 096 756,00 
 

 

 

Erstatning fordelt på skadevolder 
 

Skadevolder Antall sau 
erstattet 

Antall lam 
erstattet 

Totalt antall 
erstattet 

Artens andel 
av totalt tap 

Gaupe 9 132 141 11,67 % 

Jerv 29 187 216 17,88 % 

Bjørn 78 78 156 12,91 % 

Ulv 0 0 0 0,00 % 

Kongeørn 0 329 329 27,24 % 

Uspesifisert 78 288 366 30,30 % 

Totalt 194 1014 1208 100,00 % 

 


