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Hilsen fra leder. 
 
Da er det igjen årsmøtetid, og tida for oppsummering og refleksjon 

over året som har gått. Det er viktig å ta en liten stopp med et 

tilbakeblikk, og se på hva som ble gjort, og hva som ble bra. Og hva 

som ble gjort, og som ikke ble så bra. Men aller viktigst, er å se 

fremover, bruke vintermånedene til å løfte blikket og se fremover. I 

eget foretak, og i egne organisasjoner. Hvordan vil småfenæringa se ut 

om ti år? Hvilke grep og strategier må vi ta i bruk for at vi skal klare å 

opprettholde næringa på minst det nivået vi har i dag? Hva skal til for 

at rammevilkårene er så gode at neste generasjon sier at dette er noe 

vi vil være med på? Det å stå i sammen i faglag, organisasjoner, 

beitelag og regioner er grunnmuren i landbruket sånn som vi kjenner 

det. I dag blir vi utfordret på mange områder. Det har i året som har gått blitt skapt ord som kjøttskam og 

kjøttfrie dager. Klimakuren 2030 som nettopp ble lansert, går langt i å mene at landbruket er den store 

klimaverstingen. Det er faktisk ganske provoserende å jobbe i fjøset med statskanalen på øret, og det er 

blitt dagligdags å høre på diskusjoner om hvor viktig det er med kjøttfrie dager for å redde miljøet. Det 

kjøres steinhardt mot ungdommen i tvprogrammer og på Instagram om hvor negativt det er å spise kjøtt. 

Men det å reise på spennende ferieturer med fly til andre siden av jordkloden er helt greit, og spise 

avokado og ris dyrket på andre siden av jorda er en selvfølge.  I sommer kom grisefilmen, og det ble sett 

med kritiske øyne på hvordan kjøttproduksjon foregår. Har vi det sånn stelt i våre fjøs at det til enhver tid 

skal kunne komme besøk, og det ikke er noe dyrevernmessig å sette fingeren på? Dagens ungdom sitter 

hjemme og ser på dyreplageri på Youtube. Da er det kjempeviktig for meg at de får være med i fjøs rundt 

om får å se med egne øyne hvordan vi driver norsk landbruk. Pelsdyrnæringa ble bestemt nedlagt, klarer vi 

som er igjen å se i glasskula og være forberedt? Klarer vi å formidle til kommende generasjoner hva 

nordnorsk landbruk er?  

Overproduksjon eller undersalg, høna eller egget? Geitemelk som går til dyrefor, sauekjøtt som ligger på 

fryselager. Rovdyrforvaltning som ikke er styrt av Stortinget, men av ministeren. Og ikke minst svak 

økonomi. Vi står ovenfor vanvittig mange utfordringer, og aldri har det vært så viktig å stå samlet og bruke 

vår kunnskap og erfaringer til å møte alle disse utfordringene. Hvem andre er bedre rustet til å ta vare på 

naturen, og forvalte den på en slik måte at den er bærekraftig i mange generasjoner 

fremover. Da våre besteforeldre drenerte våte områder, og plantet skog er det noe vi i 

dag kan se resultatene av. Og slik må vi fortsette å jobbe også i fremtiden. Fordi 
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fremtidige generasjoner skal kunne bruke og 

videreforedle gras til sunn og næringsviktig mat. Vi må 

skaffe oss mer kunnskap, i tillegg til vår erfaringsbaserte 

kunnskap, slik at vi kan svare godt for oss og bidra aktivt i 

klimadebatten. Vi har allerede erfart på kroppen at 

endringer i klima har gitt oss andre rammebetingelser for 

dyrking og matproduksjon. Nordland er veldig langt, og 

klima varierer voldsomt. Fra Sømna i sør til Evenes i 

nord. Klart vi kan produsere grønnsaker, poteter og bær 

der det er klima for det. Men det aller største fortrinnet 

har vi i de fantastiske utmarksbeitene våre. Det er en 

verdi som både er bærekraftig og samfunnsnyttig. Antall 

beitedyr må ikke reduseres i vårt område, det vil være å 

kaste bort en viktig ressurs. NSG jobber aktivt med å 

kartlegge klimautslipp fra småfe, og måleutstyr for å 

gjøre forsøk er like om hjørnet. Det er helt nødvendig for å følge med i tiden, og et viktig bidrag til at vi ikke 

må spise kjøtt fremstilt i laboratorium i fremtiden. Nordnorsk landbruk er et viktig grunnlag for at det bor 

folk i distriktene våre noe det fortsatt skal gjøre. Nordland er ett av fylkene som fortsatt har 

geitemelkproduksjon, en produksjon med historie langt bak i tid. Dette er ei næring som har utviklet seg 

raskt og gjort mange positive grep for å få verdens beste geitemelk. Dette kommer ikke av seg selv, det er 

dyktige geitebønder og en systematisk avl som har gitt gode resultater. Det er ikke tvil om at geitemelk, og 

spesielt ost av geitemelk, får altfor liten plass i butikkhyllene. Så spør etter geitost når du er i butikken og 

handler!  

Gjeterhunden er sauebondens beste venn, vi trenger dyktige instruktører som holder kurs og gir tips om 

hvordan få en god arbeidskollega av gjeterhunden. Håper flere arrangerer kurs, gjerne i områder der det 

ikke er så stor aktivitet i fra før. Oppfordrer lokallagene til å ha med gjeterhund i sine planer og utnevne en 

gjeterhundansvarlig i styret. Vi trenger aktive og dyktige faglag, og det får vi bare om vi selv, i næringa 

stiller opp. Sier ja til å ta verv i alle typer organisasjoner som jobber med primærnæring. Er engasjerte, bryr 

seg, drar lasset, lærer mer, diskuterer og jobber fremover. Det blir spesielt viktig i årene som kommer. Vi er 

avhengig av aktive medlemmer og lokallag som utfordrer fylkeslag, som kan sende signaler opp sentralt, 

som igjen kan legge føringer for hvordan fremtiden blir. I Nordland har vi mange aktive lokallag, i år 

imponerte Leirfjord sau og geit med en flott stand som representant for småfenæringa på landbruksmessa 

Horva i august. De grillet kje, snakket varmt om næringa, karet, spant og farget ull i alle regnbuens farger. 
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Vi har lokallag som arrangerer fagdager, arrangerer kåringer sammen med værringene. Avlsarbeidet er 

veldig viktig arbeid for organisasjonen og næringa, det er på mange måter limet i NSG. Og det samarbeidet 

må vi opprettholde.  

I fylket har vi også lokallag som ikke fungerer helt optimalt, kanskje er det for få 

medlemmer, og det er lenge siden det har vært aktivitet. Kanskje er tiden moden 

for å slå seg sammen med nabolaget. Ta kontakt med fylkesstyret så hjelper vi 

gjerne til. Fra i år blir det ikke utbetalt kontingentrefusjon fra NSG hvis lokallaget 

mangler organisasjonsnummer, dette kan styret hjelpe til med. Nytt i år er 

elektronisk registrering av aktivitet, som gjøres rett etter årsmøte i lokallaget.  

Om ikke lenge er vi inne i jordbruksforhandlingene. Og da er det helt avgjørende at 

det kommer innspill fra hele landet for å få et landbruksoppgjør som tar hensyn til alle driftsutfordringer i 

hele landet. Her må fylkesstyret i sau og geit blir flinkere til å dra i gang lokallagene og få grasrota engasjert 

sånn at det kan meldes inn gjennomarbeidede innspill til faglagene. I Nordland må vi ha fokus på 

viktigheten av å ha beitebruk i hele fylket, det er kanskje det beste kortet å ha på hånda i 2020.  

Ønsker med dette å takke for et utmerket samarbeidet i styret, det har vært et travelt men inspirerende år. 

Tusen takk også til kåringssanvarlig, kasserer og sekretær for samarbeidet i året som har gått. Uten dere 

hadde det sett stusselig ut.  Tusen takk til samarbeidspartnere, og sponsorer som har bidratt til annonser i 

årsmeldingen. 

Ønsker alle lykke til med det videre arbeidet for sauen, geita og gjeterhunden.  

Leder Anne Kari Leiråmo Snefjellå   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt av Anne Kari 
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Fagprogram og saksliste 

Scandic Havet, Bodø  

 

Lørdag 22 februar: Fagdag.  

 

09.30- 10.30:  Nortura: Christer Skreslett 

   Marked, produktutvikling og salg. 

   Det blir anledning til å stille spørsmål. 

10.30 – 11.15:  Rovvilt  

   Ved fylkesmannen. Øyvind Skogstad 

11.15- 11.45: Kaffe  

11.45 -12.45: Gjeterhund; fra valp til arbeidskamerat  

13.00 - 14.00: Lunsj 

14.00- 14.45: Tine  

   Markedssituasjon for geitemelk 

14.50 - 15.45 Hilsen fra NSG sentralt.  

16.00- 16.45:  Lokallagene om det de gjør og er opptatt av.  

16.45 - 18.00: Innspill til landbruksforhandlingene. Innledning   

   ved Ketil Trongmo. 

 

       

Middag kl. 19.30.  
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Årsmøte søndag 3.mars  
 

 

Oppstart kl. 09:00 Åpning av årsmøtet ved ordfører Ragnhild Engan  

 

Sak 1: Opprop  

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 3: Valg av 2 personer som underskriver protokoll  

Sak 4: Leders tale, årsmelding fra styret og nemnder 

Sak 5: Regnskap 

Sak 6: Arbeidsplan 2020 

Sak 7: Budsjett 

Sak 8: Valg 

Leder for 1 år 

2 styremedlemmer for 2 år 

3 varamedlemmer til styret for 1 år i nummerrekkefølge  

2 revisorer for 1 år m/vara 

1 medlem m/vara til valgnemnda 

3 utsendinger m/vara i nummerorden til Landsmøtet i  

NSG 12 - 13. mars 

Møteleder m/vara for årsmøtet 2021 

Fastsette godtgjørelser til tillitsvalgte  

Sak 9: Innkommende saker 

 

Kl.  13.30   Årsmøtet avsluttes med felles lunsj 
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Kontaktinformasjon for lokallagene og antall utsendinger. 
 

Aldersund Sau 
og Geit   

Ørjan Karlsen   90687016  orjan- 
karlsen@hotmail.com  

26   2   

Andøy Sau og  
Geit   

Johnny Dahl 
Hansen   

95161658   johhan1@nordlysnett.no   33  2   

Ballangen Sau og  
Geit   

Ole Punsvik   91113635   ole.punsvik@gmail.com   6   1   

Beiarn Sau og 
Geit   

Ole  
Hemminghytt   

41606994   ol-hemm@online.no   14  1   

Bindal Sau og 
Geit   

Andreas Kjærstad   41433858  andreas.kjaerstad@gmail 
.com  

24  2   

Bodø Sau og  
Geit   

Henry Tennfjord   91747437        henrytennfjord@gmail.c 
om  

6  1   

Bø Sau og Geit   Ottar  
Kristoffersen   

99745514   ottakri@gmail.com   5  1   

Dønna Sau og  
Geit   

Einar Brynlund   90935367  einar.brynlund@hotmail. 
com  

20  1   

Evenes/  
Tjeldsund Sau og 
Geit   

Birgitte Rørvik 
Bruun   

97054142   brbruun@online.no   3  1   

Fauske / Sørfold 
Sau og Geit   

Jostein Hunstad   97706207  josteinhunstad@icloud.c 
om  

20  2   

Grane Sau og  
Geit   

Pål Ove Wika  48234191   paa-vik@online.no   14   1   

Hadsel Sau og  
Geit   

Geir Amundsen   91130417   geir.amundsen@trollfjor 
d.no   

23  1  

Hattfjelldal Sau 
og Geit   

Laila Hoff   92051459   Krutfjell.laila@gmail.com   28   2   

Hemnes Sau og  
Geit   

Kyllingmo Tore   48156374   tkyll@combitel.no   30  2   

Herøy/Alstadha 
ug Sau og Geit   

Finn Grønnevik   90563985   finngronnevik@hotmail.c 
om   

22  1   

Indre Ofoten Sau 
og Geit   

Roger Jacobsen    99044033  roger.jakobsen@nlr.no  3  1   

Leirfjord Sau og 
Geit   

Terje Bjørsvik   41470819   terje.bjorsvik@online.no   33  2   

Lofoten Sau og  
Geit   

Hendry  
Edvardsen   

95277117   hendryla@hotmail.com   84  4   

Misvær Sau og  
Geit   

Lars Christian Utvik   41470932   lars.utvik@gmail.com   13  1   

Nesna Sau og  
Geit   

Geir Tønder   90762861   geir@slettstrand.no   15  1   

Nordre  
Meløy/Gildeskål 
Sau og Geit   

Kenneth Norum  99000930  kenno@c2i.ne  7  1   

Rana Sau og Geit   Anne Kari  
Snefjellå   

99704391   annesnefjell@online.no   37   2   
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Sagfjorden Sau 
og Geit   

Ragnhild Engan   97701895   krokan@online.no   20  1   

Saltdal Sau og 
Geit   

Kennhet Andersen   91783644   kenneth.andersen@sbne 
tt.no   

14  1   

Sortland Sau og 
Geit   

Monika Nyland   95465439   monika_nyland13@hotm 
ail.com   

23  1   

Steigen Sau og 
Geit   

Heidi Marie 
Marhaug   

75779265  heidi.marie.marhaug@g 
mail.com   

12   1   

Sør-Meløy Sau og 
Geit   

Svein Ragnar Enga   97506308  sre.enga@outlook.com  4  1   

Vefsn Sau og  
Geit   

Frode Bjørnå   95849423   frodbjoe@online.no   14  1   

Velfjord Sau og 
Geit   

Oddleif Govasli   90470271         ogovasli@online.no              15  1   

Vevelstad Sau og 
Geit   

Øyvind Solsem   97540215         solsem7@gmail.com  17  1   

Aag/Tjongsfjord 
Sau og Geit  

Grete Andersen  41848559  Grani-an@online.no  6  1  

        592  43  
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Årsmelding fylkeslaget  
 
Styret:  
Leder:    Anne Kari Leiråmo Snefjellå, Rana. 
Nestleder:   Marit Langeland, Leirfjord.  
Styremedlem:  Aimee Cathrin Larsen, Lofoten  
Styremedlem:  Hendry Edvardsen. Lofoten.  
Styremedlem:  Ketil Trongmo. Hemnes. 
Sekretær:   Linn-Hege Engen, Grane (for Nortura)  
 
Varamedlemmer:  1. Tor Erik Mehus. Nesna.  

2. Andre Kristoffersen, Beiarn  
3. Hans Elling Angel, Sør-Meløy  

 
Regnskapsfører:  Bjørnar Sveli, Fauske  
Revisor:   Snorre Forsbakk og  

Elvin Rølvåg, Fauske  
Webansvarlig:  Lars Cristian Utvik, Misvær  
 
Styres beretning  
Det er avholdt 4 styremøter, av disse ble 2 møter holdt i Bodø, 1 på Skype hjemme hos Ketil Trongmo og et 
telefonmøte.. Ellers er det holdt jevnlig kontakt via mail og telefon. Ulike saker som har blitt diskutert eller 
behandlet i styret er:  

✓ Arbeidsplan og terminliste for 2019.  

✓ Rovvilt. 

-Vi har sett på muligheten ved å etablere en tverrfaglig gruppe mellom NSG, Bondelaget, 
Småbrukarlaget og Reindrifta for å samkjøre arbeidet med rovvilt.  

- jakt og skadefelling 

✓ Erstatningsordningen.  

- kvalitetstilskuddet?  

- Jurfeil og senskader?  

- mange sender ikke inn søknad om erstatning, derfor blir det ikke presentert riktige tall. 

✓ Oppfølging av lokallag.  

- Vi har fokusert på aktivitet, medlemstall og arbeidsplan. 

- I november sendte vi ut en kort spørreundersøkelse med ønske om tilbakemelding. Vi fikk 
svar fra 10 lokallag.  

 Innspill til oss om 

- Å få fokus på ørn inn i rovdyrforvaltningen.  

- Gjeterhundkurs. 

- Klippekurs. 

- Nedleggelse, sammenslåing av lokallag. 

- Arbeide med å oppdatere medlemmene på nye krav og regler.  

✓ Kjøtt i Nordland, kjøttkongressen 2019 på Mo i Rana. 

✓ Innspill til jordbruksforhandlingene, og høringssvar til NSG.  
               - Det bør nevnes at Anne Kari sitter som styremedlem i NSG sentralt og vi har derfor god   
  innsikt i hva som det jobbes med der.  

✓ Regnskap, oppdatert informasjon om økonomien i laget. 

✓ Informasjon og oppfølging av saker vedrørende gjeterhund. 
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-Styret merker seg med glede, at det er god aktivitet på gjeterhundfronten i fylket. 

-I følge gjeldende instruks for gjeterhundnemda skal det nye styret i Nordland Sau og Geit 
velge medlemmer i nemda. Dette skal gjøres på det første styremøtet etter årsmøtet.  

✓ Markedssituasjonen på sau og lam. 

✓ Geit i Nordland 

-Melkepriser, produksjon, forholdstall for geitemelk ble ikke satt ned. 

-Kje er en fortsatt utfordring, da oppforing av kje er vanskelig å få en økonomisk gevinst på. 
Nortura får ikke dette produktet ut til forbrukerne. 

✓ Oppfølging av saker vedrørende avlsarbeid på sau. 

- Kåringssesongen og organisering 

- 23 og 24 september ble det avholdt kurs for alle kåringsdommere. Totalt deltok 10 stk. på 
kåringskurset fra Nordland. 4 av disse er helt nye som kåringsdommere. 

✓ Forberedelse og program til årsmøtehelga 2020 

- Årsmelding 2019 

-Laget har søkt og innhentet annonseinntekter til årsmeldingen  

✓ Oppdatering av hjemmeside og facebook-side har vi fremdeles ikke fått system på, men vi 
jobber med saken. 

 
 
Nordland Sau og Geit har deltatt på ulike arrangement i året som gikk: 
  
❖ Anne Kari Snefjellå, Marit Langeland, Jonny Dahl Hansen og 

Ketil Trongmo deltok på NSGs årsmøte, som ble avholdt i Oslo i 
mars 2019. 

❖ Nestleder deltok på Nordland bondelags årsmøte, i Bodø i 
mars. 

❖ Leder har deltatt i møter i utmarksrådet 

❖ Ketil Trongmo har deltatt i flere møter i rovviltnemda i 
Nordland.  

❖ Leder, nestleder og Ketil Trongmo deltok på stand, sammen 
med Leirfjord Sau og Geit, på Horvamessa i Sandnessjøen i 
august. 

❖ Lederen har deltatt på møte i styringsgruppe i Kjøtt i Nordland i 
Bodø, og planlegging av Lammekongressen i Tromsø, mars 
2020. 

❖ Leder og styremedlem deltok på representasjonsmøte på 
Kielferga, 15. og 16. oktober 2019. 

❖ Lederen har deltatt aktivt i prosjektet Kjøtt i Nordland og 
fylkeslaget var med på å arrangere Kjøttkongressen fagdager på 
Mo i Rana, 19 og 20 november. 29 deltakere på småfedelen. 

❖ Ledermøte i Nordland Bondelag, 20 – 21 november. Ketil 
Trongmo deltok. 

❖ Nordland sau og Geit har deltatt og holdt foredrag på medlemsmøter/styremøter/årsmøter i lokallag. 
❖ Dialogmøte mellom faglagene før jordbruksforhandlingene. 

  
 

Samarbeidsklimaet i styret har vært svært godt. Store avstander gjør det ekstra dyrt å ha fysiske møter. 
Selv om vi kan treffes på nett, er ikke utbytte like bra. 
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Medlemsutvikling. 
Nordland Sau og Geit hadde pr 16.02.2020 608 medlemmer, en nedgang på 11 medlemmer fra året før.  
Av medlemmene er 93 husstandsmedlemmer, 38 støttemedlemmer og 476 hovedmedlemmer og 1 
æresmedlem. 
218 hovedmedlemmer har mer enn 66 dyr og 362 medlemmer har mindre enn 66 dyr. 35 har mer enn 200 
sau.  
30 medlemmer har geit, av disse har 3 mer enn 200 dyr. 
 
 
 
Ut fra antall saueprodusenter i Nordland som søker produksjonstilskudd er 51.7 % medlem av Nordland 
Sau og Geit. Av geitebøndene er 50,84 % medlem i NSG.  Dette er en økning i forhold til i fjor da 47.3 % av 

sauebøndene og 39.34 % av geitebøndene var medlem.       Vi oppfordrer lokallagene til verve medlemmer 
for å styrke organisasjonen vår. 
Det er registrert 89 medlemmer som har gjeterhund. Dette tallet er nok høyere. 
 
 
 
 
På årsmøtet 2019 var det 31 
stemmeberettigede fra 18 av totalt 32 
lokallag. Dvs. at hele 14 lokallag var uten 
representant på årsmøtet i 2019.  Likevel 
var dette var en økning med 4 deltakende 
lokallag fra året før, da det var bare 14 lag 
som møtte. 
 
 
 
 
Geit, gjeterhund, avl, og rovdyr har egne 
årsmeldinger.  
 
 
Hilsen Styret. 
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Årsmelding geit 

Som det stadig påpekes har geitebonden gjennomgått et taktskifte det siste tiåret som få andre 
landbruksproduksjoner kan måle seg med. Med prosjektet «Friskere geiter» som en opptakt har flere 
større og mindre prosjekter blitt gjennomført. Selv med finansiering fra andre aktører er det i hovedsak 
bøndene som har stått for risikoen, arbeidet og investeringene. I perioden rundt saneringsprosjektet 
skjedde mye på kort tid — en del produsenter falt fra, men blant de som ville stå i næringa investerte 
samtlige betydelige summer i driftsapparat og kompetanse. 

Geitemelka har forbedret seg mye, 

tørrstoffprosent har økt, celletallverdier har 

sunket, frie fettsyrer i melk er mye redusert. 

Felles for disse målbare parameterne er at 

terskelen for tillegg i melkeprisen har økt 

sammen med gjennomsnittet. Den melka som 

var dyrere å produsere, men likevel lønnsom 

gjennom økt melkepris er nå dårligere betalt enn 

for kort tid siden. I samme periode har det 

kommet flere kvalitetskriterier til, og nye 

analysemetoder er innført. Det er nå så krevende 

å levere elitemelk at det er virkelig en prestasjon 

å beholde gjennom en laktasjon. 

1 2019 har utfordringene vært mange. Forholdstallet ble etter hvert beholdt på 0,94 etter en periode med 

usikkerhet og frykt for ytterligere nedjustering grunnet overproduksjon og manglende avsetning på melk. 

Gjennom 2019 ble det gjort flere pristilpasninger på basisprisen på melk, i tillegg til at tillegg for lavt innhold 

av frie fettsyrer og elitemelktillegget ble satt ned. På toppen av dette kom økningen i omsetningsavgiften. 

Tillegg/trekk (øre) 
Oms. Avg 
Elitemelk 
Kjmisk innhold 
FFS 

Melkepris 
SUM 

2018 -5 

50 
10 
20 

449 
524 

01.01.2019 
-12 50 

10 
20 

439 
507 

01.03.2019 
-12 
40 
10 
10 

439 
487 

01.07.2019 
-22 
40 
10 
10 

439 
477 

01.01.2020 
-30 
40 
10 
10 

437 

Oppgjør ved 79.000 1 (kr) Utslag 

ved 79.000 1 (kr) 
413 960 400 530 

-13 430 
384 730 
-29 230 

376 830 
-37 130 

368 930 
-45 030 

Tabell 1, utvikling i melkepris fra des. 2018 og gjennom 2019 

Gjennom denne prosessen med gradvis stramming av skruen og nedskalering av bondens økonomi har 
geitebonden stått alene, og fått lite støtte fra fagorganisasjonen sin NSG. Det skal i 2020 kjøres parallelle 
melkeprøver på nytt kvalitetsregelverk som innføres i 2021, noe det knytter seg spenning til i næringen. 

Gjennomsnittsbruket i Norge disponerer i dag en kvote på 79.000 liter (98.000 i Nordland på 24 gardsbruk). 
Skal vi ha levedyktige melkebruk med heltidsbønder må brukene være robuste og av en viss størrelse. 
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ANTALL FORETAK INNENFOR KVOTEINTERVALL 

 

 

 

 

 

DISPONIBEL KVOTE INNENFOR KVOTEINTERVALL 

 

Figur 1. antall foretak og disponibel kvote innenfor kvoteinvervall (www.landbruksdirektoratet.no) 

TINE har lenge prøvd å skape nye produkter som kan sørge for avsetning av geitemelka, men har så langt 
ikke lyktes. Med fallende brunostkonsum følger mindre behov for geitemelk. Vi er i dag i en situasjon hvor 
de ca. 2 millioner liter geitemelk som ikke går med til brunostproduksjon er et problem — stikk i strid med 
alle prognoser og lovnader. 

2019 har vært et år hvor prisen på sauekjøtt, og overskuddslager har fått mye oppmerksomhet. 
Kjøttprisene på geit og kje bør absolutt få et løft. Det er per i dag ikke mulig å produsere kjekjøtt lønnsomt, 
noe som er et potensielt alvorlig problem for omdømmet vårt. 

Meieriet på Storsteinnes fikk et kraftig løft i 2019, og har uttalt at det skal satses på geitemelk og 
geiteprodukter. Dette er et viktig signal til oss som melkeprodusenter. Vi har allerede fått signaler om nye 
muligheter på ostefronten, for eksempel en begynnende eksport.                                                                                                
                      
Næringa trenger en tydelig og sterk fagorganisasjon i ryggen, som støtter og taler geitebondens sak. Vi 
ønsker oss en organisasjon som er oppdatert på endringer i driftsforutsetninger, er i dialog med 
avtaleparter og TINE, rett og slett står opp for geitenæringen i større grad enn det som er tilfellet per dato.   

 
Hendry Edvardsen 
 
 
 
 
 
 

 
 

En grovforanalyse er viktig for å: - disponere grovforressursene riktig (rett for til rett tid) 
-Unngå underfôring 

-Unngå å sløse med kraftforet. 
En grovforanalyse koster mindre enn fôrverdien til en rundball. 

120 240-280 

http://www.landbruksdirektoratet.no/


 

Årsmelding Gjeterhundnemda. 

  
Nemnda har bestått av: 

Leder: Finn Engan 
Styremedlem: Roy Aakre 
Styremedlem: Tom Even Lillemo 
Sekreter: Geir Amundsen 
 

Nemnda har hatt 1 møte og 4 telefonmøter. 

Gjeterhundnemda i Nordland. 

Det gjøres en flott jobb rundt om i fylket. 

Dette gjøres av ildsjeler. De fleste er utdannet som instruktør og dommere. 

De legger ned mye” gratis” arbeid for gjeterhundmiljøet. 

Det er ukentlige treninger i vinter og vår halvåret, med instruksjon, blant annet i Leirfjord, Korgen, 

Bleikvassli, Krokan, Lofoten og i Vesterålen.. 

Målet er at flest mulig skal trene opp hunden til et nivå som kan gi bruksprov. 

Vi arranger derfor mange distrikts prøver. Dette er en praktisk prøve for å se om hunden har 

grunnleggende ferdigheter som gjeterhund. 

Gjeterhund-aktiviteten i fylket er bra, men ikke alle områder i fylket er like aktiv. 

Vi er avhengig av ildsjeler ute i lokallagene for å få til et miljø. Alle lokallag og gjeterhund lag har fått 

tilbud om å arrangere kurs der nemda ordner med instruktør. 

Aktivitet 2019: 

1. Fellestreninger flere steder i fylket.  
2. Gjeterhundprøver. Hele fylket. 44 stk. 
3. Oppstart instruktørkurs. Februar. Del 1. Krokan gård. 4 deltakere. Del 2 i mars 2020. 
4. Gjeterhundkurs april Vesterålen 9 deltakere 
5. Gjeterhundkurs april Hemnes 20 deltakere 
6. Fylkesmesterskap. Juni. Bleikvassli. 
7. Oppstart gjeterhundkurs. Hattfjelldal. august 20 deltakere. 4 samlinger avsluttes høsten 2020. 
8. Nord Norsk Serie prøve. Sept. Lofoten. 
9. NM. 3 hunder fra Nordland. Disse gjorde gode prøver. Dette gjør at Nordland får 4 hunder i år. 

2020. 
10. Gjeterhundkurs. kveldskurs. Nov –Des Vesterålen 8 deltakere. Samlinger en kveld i mnd.      
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Gjeterhundnemda i Nordland 

 

 
 
Flyttbar hall kr. 26.300, - eks.mva 
Forlenger 1,5 m, kr. 4.900, - eks.mva 
Port kr. 8.500, - eks.mva 
Frontgavl uten dører, kr. 5.250, - eks.mva 
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Årsmelding for saueavl og kåringssesongen 2019 
 

Det er i Nordland blitt avholdt 14 kåringsjåer, der hele 71 besetninger har stilt ut sine værer for å bli 
bedømt kåringsdommer. Det er også avholdt tre gårdskåringer. Grunnen for at det er blitt avholdt 
gårdskåring er stor avstand til nærmeste kåringsjå slik at alle skulle ha et tilbud om å gå kåre sine værer 
uavhengig av hvor de bor i Nordland. Totalt er 705 værlam blitt bedømt og av disse er 573 værlam blitt 
kåra og har fått et lilla merke i øret. Dette er omtrent samme antall kåraværer som året før. Til sammen ble 
det stilte ut 8 ulike raser skjåene, der NKS er den dominerende rasen som utgjør hele 82% av alle 
kåraværen, resterende raser som ble bedømte i Nordland var Kvit Spæl, Steigar, Pelssau, Gammelnorsk 
sau, Gammelnorsk spæl, Grå Trønder og Farga spæl. Ut fra tilbakemeldingene jeg har fått fungere 
kåringsjåene svært godt. Det ser ut til at alle væringene/lokallagene legger godt til rette for en god 
kåringsjå og at alle kåringsdommere stiller velvillig opp. Nedenfor er det samlet statistikk fra åres 
kåringssesong. 
 

Kåringssted Utstillere Bedømte lam Kåra Kåra på disp Vraka 

[Gardskåring] 3 19 100% 16 84% 0 0% 3 16% 

Andøy 6 56 100% 51 91% 0 0% 5 9% 

Fauske 2 15 100% 14 93% 0 0% 1 7% 

Hadsel 8 88 100% 80 91% 1 1% 7 8% 

Hamarøy 2 46 100% 39 85% 0 0% 7 15% 

Hattfjelldal 8 67 100% 45 67% 3 4% 19 28% 

Korgen 6 105 100% 83 79% 0 0% 22 21% 

Leirfjord 6 45 100% 29 64% 2 4% 14 31% 

Meløy 2 29 100% 28 97% 0 0% 1 3% 

Nesna 4 45 100% 33 73% 2 4% 10 22% 

Rana 5 34 100% 26 76% 0 0% 8 24% 

Skjerstad 3 11 100% 10 91% 0 0% 1 9% 

Sortland 7 60 100% 50 83% 0 0% 10 17% 

Steigen (NY) 2 8 100% 6 75% 1 13% 1 13% 

Vestvågøy 11 77 100% 63 82% 0 0% 14 18% 

Nordland 74 705 100% 573 81% 9 1% 123 17% 

 

Oversikt over årsak til vraking av værlammene i Norland og i landet  

Vrakingsårsak 
Nordland Landet 

Antall % av vraka % av bedømte Antall % av vraka % av be dømte 

Testikler  6 4,9 0,9  87 5,1 0,9 

Horn  8 6,5 1,1  31 1,8 0,3 

Feil bitt  10 8,1 1,4  79 4,6 0,8 

Lause bøger  3 2,4 0,4  28 1,6 0,3 

Slakk rygg      9 0,5 0,1 

Kryss      2 0,1 0,0 

Lågstilt      2 0,1 0,0 

For liten  1 0,8 0,1  13 0,8 0,1 

Bein  10 8,1 1,4  112 6,6 1,1 

Dødhår  5 4,1 0,7  142 8,3 1,4 
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Farga hår  4 3,3 0,6  60 3,5 0,6 

Marg  43 35,0 6,1  623 36,6 6,2 

Grov ull      45 2,6 0,4 

Glissen ull      10 0,6 0,1 

Filta ull  2 1,6 0,3  41 2,4 0,4 

Kort ull  16 13,0 2,3  161 9,4 1,6 

Utypisk ull  2 1,6 0,3  91 5,3 0,9 

Ullmengde      2 0,1 0,0 

O-indeks  2 1,6 0,3  23 1,3 0,2 

Sumpoeng  2 1,6 0,3  16 0,9 0,2 

Helhetsvurdering  4 3,3 0,6  53 3,1 0,5 

Annet  5 4,1 0,7  74 4,3 0,7 

Totalt  123 100,0 17,4  1704 100,0 17,0 

 
 
23 og 24 september ble det avholdt kurs for alle kåringsdommere som var interessert i ei oppdatering av 
kåringsregelvektet og ei praktisk gjennomføring av bedømming av værlam. Kurset ble holdt Garder kurs og 
Konferansesenter ved Gardemoen. Under kurset reiste vi til Helge Olav Aas ved Nannestad for å vurdere og 
bedømme lam enda bedre. Etter dette reiste vi til Staur der Bjørn Erik viste fram seminstasjonen og åres 
seminværer. Kurset ble ledet av Kjell Steinar Løland fra NSG 
som gjorde en svært god jobb med å prøve å lære oss 
nordlendinger noe nytt om bedømming av lam. Totalt deltok 
10 stk på kåringskurset. 4 av disse var helt nye som 
kåringsdommere, som jeg håper vi får glede og nytte av i 
årene som kommer.  
 
Det jobbes svært godt i Nordland innafor avl. Flere av de 
beste værene i Nordland hevder seg helt i landstoppen. Hvis 
vi sammenligner de beste seminværene som er tatt ut til 
semin er spælværen Olavs Finale fra Olav Oldernes Norges 
beste spælvær i 2019! Ser vi på NKS-væren er væren fra Ivar 
Andersen (Ivartuss) Norges 3 beste vær blant seminværene! 
Med andre ord, nivået på avlsmaterialet i Nordland er veldig 
bra og beviser at vi lyktes med avlsarbeidet som legges ned i 
Nordland.  
 
 
 
Her kommer ei oppsummering av de 3 beste NKS væren i 2019: 

Kåringsnr Navn på vær Ring Fødebuskap O-ind 

201775150 Ivartuss Lofoten værring Ivar Andersen 143 

201775345 Haugen Grom Andøy værring Glenn Peter Knædal 139 

201775587 Prins Karl Korgen værring Karl Arne Oksfjellelv 137 
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Beste Spæl værene fra Nordland 

Kåringsnr Navn på vær Ring Fødebuskap O-ind 

201775522 

 

Korgen værring, 

avd Spæl 

 

Olav Oldernes 139 

201775523 Olavs Finale Korgen værring, 
avd Spæl 

Olav Oldernes 137 

201775511 Olav Aune Korgen værring, 
avd Spæl 

Olav Oldernes 124 

 
Seminværer fra Nordland 
Fra Nordland ble det i 2019 tatt ut 4 værer til semin, dette var: 

Kåringsnr Rase Navn på 
vær 

Ring Fødebuskap O-ind 

201775126 NKS Hauk Langøya værring 

 

Geir Amundsen 130 

201775150 NKS Ivartuss Lofoten Værring Ivar Andersen 143 

201775523 Spæl Olavs 
Finale 

Korgen værring, 

avd Spæl 

 

Olav Oldernes  137 

201800151  Dorper Tortevikas 
Kobo 

 
Grethe 

Andersen 

 

 
Rangering av væringene i region Nord: 
NKS 2019-årgangen Region Nord: Prøveværene ved innsett 

# 

Ring 
Antall 
værer 

2019-H3 

Nr Navn 
Sum- 
poeng 

O-ind 
min 

O-ind 
snitt 

O-ind 
maks 

1 255 Lofoten værring  12 165,3 135 137,9 144 

2 291 Alta værring  12 161,1 132 135,1 140 

3 265 Senja Værring  8 160,5 128 133,8 141 

4 243 Andøy værring  22 159,5 129 132,9 137 

5 241 Langøya værring  28 159,0 130 133,0 138 

6 261 Kvæfjord værring  15 158,9 128 133,9 140 

7 245 Salten værring  27 158,6 127 132,6 142 

8 244 Vestvågøy værring  17 158,5 130 132,1 137 

9 262 Trondenes værring  8 156,9 129 131,5 135 

10 290 Varanger værring  16 156,9 127 131,8 136 

11 241 Langøya værring  23 156,6 126 129,8 135 

12 247 Korgen værring  14 155,7 127 130,8 134 

13 251 Meløy værring  20 154,1 122 127,5 137 

14 274 Lyngen værring  11 154,1 119 129,5 136 

15 270 Balsfjord værring  13 152,7 124 128,2 133 

 Totalt 246 157,8 119 131,9 144 
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NKS 2018-årgangen Region Nord: Prøveværene ved gransking 

# 

Ring Antall 

værer 

ved 

innsett 

Antall 

værer 

med 

indeks 

Indekser 2019 h5 

O-

indeks 
Delindekser 

Nr Navn Snitt Fø-v Sl-v Sl-kl Fe-gr 
Fø-v 

_mor 

Vårv 

_mor 

Sl-v 

_mor 
Lam Ullv Ullkl 

1 255 Lofoten værring  12 11 133,9 103,0 131,7 109,5 114,6 120,9 131,5 137,4 107,0 105,2 107,4 

2 274 Lyngen værring  11 10 132,0 113,5 130,1 125,8 114,8 119,6 128,6 124,7 113,0 98,7 103,6 

3 291 Alta værring  12 12 129,0 113,8 127,1 115,0 117,7 123,2 133,4 124,4 108,6 101,7 106,5 

4 276 Sør-Kvaløya værring  7 7 128,7 112,6 128,3 121,1 125,6 113,9 119,6 118,1 107,4 103,7 110,6 

5 265 Senja Verring  12 10 128,5 106,3 122,4 121,2 118,9 111,0 122,4 127,0 102,7 102,4 105,7 

6 247 Korgen værring  11 10 128,2 118,0 129,2 116,1 120,0 114,4 123,2 123,0 109,5 102,6 106,7 

7 245 Salten værring  30 24 127,6 112,1 125,7 119,5 117,4 114,6 123,7 124,1 104,3 99,5 106,8 

8 261 Kvæfjord værring  14 14 127,6 114,5 125,6 117,4 116,2 120,4 127,2 123,9 103,4 102,5 106,0 

9 244 Vestvågøy værring  21 20 127,4 113,5 126,5 111,5 113,9 119,9 129,2 126,5 109,5 101,3 106,8 

10 241 
Langøya værring 

- Hadsel 
25 20 127,3 122,2 125,0 112,6 116,6 125,3 129,8 126,5 111,6 105,1 105,2 

11 241 
Langøya værring - 

Sortland 
26 23 127,0 113,9 124,6 116,2 117,4 115,4 124,5 123,7 106,3 102,2 103,8 

12 262 Trondenes værring  10 7 125,7 111,3 122,4 118,9 114,1 113,6 124,0 121,1 106,0 102,7 105,9 

13 243 Andøy værring  21 20 125,6 114,8 128,1 111,6 115,3 122,8 127,4 121,5 105,2 102,0 106,0 

14 279 Alperingen  5 4 125,3 118,0 123,3 114,5 122,0 116,3 123,8 122,5 124,5 104,0 107,5 

15 290 Varanger værring  17 17 125,2 115,7 121,9 113,5 112,9 120,1 127,1 124,7 107,2 103,4 105,8 

16 251 Meløy værring  20 15 123,7 108,3 127,1 117,7 114,9 112,1 119,5 117,3 107,3 101,7 107,5 

17 270 Balsfjord verring  12 11 121,9 112,5 121,3 111,0 112,5 117,5 123,1 120,9 108,4 103,7 105,7 

Totalt: 17 266 235 127,2 113,5 125,9 115,6 116,2 118,2 126,1 124,1 107,5 102,3 106,1 

 

 

Takk til arrangører, utstillere og spesiell takk til alle kåringsdommere som stiller opp år etter år.  
Lykke til med saueholdet og avlen i 2020. 
 

Glenn Peter Knædal 
Avlsansvarlig for Nordland Sau og Geit  
Mob 47909422 / E-post: g.knedal@gmail.com 
 

 

mailto:g.knedal@gmail.com
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Innskudd - Lån - Forsikring 

 

Kontakt oss på Post@68nord.no eller  

telefon nr. 760 55 890 
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Forslag til arbeidsplan 2020 

STYRKING AV ORGANISASJONEN 

❖ Kontakt, hjelp og informasjon til lokallagene.  
- Informasjon til medlemmer, på vår og tidlig høst. Deltakelse på årsmøte lokalt. 

❖ Ha kontroll på økonomien. 

❖ Delta aktivt på landsmøte og representantskapsmøter. 

❖ Gi innspill til høringer i NSG. 

❖ Gi innspill til jordbruksforhandlingene. 

❖ Delta i prosjekter der det er naturlig,  

❖ Arrangere fagdag og årsmøte. 

❖ Styret følger og støtter opp avlsarbeidet i fylket. 

❖ Følge opp gjeterhundarbeidet i fylket. Et styremedlem har nært samarbeid med nemnda. 

❖ Jobbe med prissetting og marked., brev til Nortura og Tine om bekymring for nedgang i 

produksjonen. 

❖ Følge opp brukere med tap, om oppfordring til å søke erstatning. 

PROFILERING 

❖ Medlemsverving. 

❖ Jobbe med å markedsføre saker som omhandler småfeholdet i media.  

❖ Ha oppdaterte nettsider og facebook-side. Holde stand der det er naturlig, i samarbeid med 

lokallag, eks landbruksmesse i Sandnessjøen, Vesterålen. 

❖ Utarbeide profileringsmateriell.  

 

ROVDYR 

❖ Jobbe aktivt opp mot rovdyrforvaltningen (Fylkesmannen, rovviltnemnda, SNO, Mattilsynet mm.) 

med å følge opp omstillingssaker, erstatningssaker, anker. Delt ansvar mellom rovviltgruppa og 

styret. 

❖ Delta på møter og gi innspill til Rovviltnemda. 

❖ Bruke media bevisst for å skape forståelse for de negative virkningene dagens 

rovviltforvaltning påfører småfenæringa. 

❖ Arbeide for samarbeid mellom de ulike aktørene, NSG, Bondelaget, Reindrifta.  

SMÅFEDRIFT. 

❖ Jobbe med å oppdatere medlemmene på nye krav og regler.  

❖ Dyrevelferd,  

❖ Dyrehelsekurs 

❖ Smittevernplaner. 

❖ Sende informasjon og oppfordring til alle lokallag slik at dette kommer på plass.  
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Styret i Nordland Sau og Geit 2019 

Leder:  

Anne Kari Leiråmo Snefjellå 

Tlf: 997 04 391 

Annsnafjell@online.no 

 

    Nestleder: 

      Marit Langeland 

      Tlf 46800647 

      malang3@online.no 

             

Styremedlem:                                                                                        

Aimee Cathrin Larsen 

Tlf 480 28 344 

aimee_acl@hotmail.com 

                                                                                                                             

                                                              

    Styremedlem 

     Henry Edvardsen 

      Tlf 95 27 71 17 

      hendryla@hotmail.com   

        

       

           

 Styremedlem 

 Ketil Trongmo 

Tlf 916 62 490 

 ktrongmo@online.no Sekretær 

                                    Linn Hege Eng       

              Tlf 47 66 59 59 

                                                                                                                                                                                 

               linn.hege.engen@nortura.no 

mailto:hendryla@hotmail.com
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Sau og Geiteprodusenter som søker produksjonstilskudd og samtidig er medlem i NSG 

Kommune-navn søkere med sau, sluppet 
på utmarksbeite. 

medlem 
i NSG 

søkere med geit, som har 
vært på utmarksbeite 

medlem 
i NSG 

Søkere, melke 
geit 

Bodø 35 6 7 3 7 

Narvik 8   1     

Bindal 12 13 0 1   

Sømna 19 

13 

0 

 

  

Brønnøy 44 1   

Vega 18 1   

Vevelstad 19 16 3  3   

Herøy 17 

20 
0     

Alstahaug 26 1     

Leirfjord 23 17 0 0   

Vefsn 24 10 0     

Grane 13 11 0     

Hattfjelldal 30 22 2 1 1 

Dønna 22 16 2 0   

Nesna 23 12 0     

Hemnes 35 26 2 1   

Rana 56 26 3 1   

Lurøy 31 

20 

3 

1 

  

Træna 1 0   

Rødøy 32 2   

Meløy 30 

10 
0 

0 
  

Gildeskål 8 2   

Beiarn 17 14 6 6 6 

Saltdal 23 11 1     

Fauske 13 

16 
0 

0 
  

Sørfold 9 0   

Steigen 27 9 2 1   

Hamarøy 8 

15 
0 

0 
  

Tysfjord 5 0   

Lødingen 4   2 0 2 

Tjeldsund 5 

3 
0 

1 
  

Evenes 7 1   

Ballangen 7 5 0     

Røst 3 

76 

0 

6 

  

Flakstad 14 0   

Vestvågøy 56 7 6 

Vågan 23 0   

Hadsel 43 20 3 2   

Bø 10 5 2 1 1 

Øksnes 14  0     

Sortland 39 20 3  1   

Andøy 28 23 2 1 1 

SUM 880 455 59 30 24 
Prosentandel som mottar produksjonstilskudd Og som er 
medlem i NSG:  

 51,70 %  50,84%  
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REGNSKAP NORDLAND SAU OG GEIT 

Inntekter Budsjett 2019 Regnskap 2019

Kontingent 172 000,00 160 223,44

Annonser 51 000,00 51 400,00

Tilskudd Fylkeskommunen 30 000,00

Tislkudd fra NSG sentralt 20 000,00

Kåringsavgift 125 000,00 119 201,00

Annen inntekt 2 334,00

Sum inntekter 398 000,00 333 158,44

Utgifter

Kåringsutgifter inkl. godtgjørelser/avgift 115 000,00 169 438,80

Godtgjørelse tillitsvalgte inkl. avgift 40 000,00 38 887,00

Reiserkostnader til styremøter 50 000,00 9 633,06

Godtgjøreser til styremøter inkl avgift 27 000,00 27 142,17

Reiserkostnader til andre møter 25 000,00 16 731,30

Godtgjørelser andre møter inkl. avgift 12 000,00 13 303,55

Gjeterhundarbeid 25 000,00 25 000,00

Roviltarbeid 15 000,00

Årsmøtehelg med fagmøte 80 000,00 68 825,44

Trykking årsmelding 4 000,00 3 555,75

Telefongodtgjørelser 4 000,00 4 000,00

Porto/bankgebyr etc 400,00 2 787,00

Sum utgifter 397 400,00 379 304,07

Netto resultat 600,00 -46 145,63  

 

 

 

- 
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013 Nordland Sau Og Geit NO 

986 298 355 MVA 

Balanse 

Periode: Pr. 
31.12.2019 

Avdeling: 00-99 

Prosjekt: 0-99999 

Kontonr: 1000-
2999 

 

Konto 31.12.2019 31.12.2018 

Balanse 

  

1300  

EIENDELER 

Andeler i AKS SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000,00 1 000,00 
1500  Kundefordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 751,25   17 158,00 

1579  Andre kortsiktige fordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 0,00 
1720  NM gjeterhundfond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -39 639,70 -  49 829,70 
1730  Gjeterhundnemnda Gjeterhundprøver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -18 060,00 0,00 

1920  Bank 4530.29.35703 brukskonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 772,89   259 716,41 
1921  Bank 4530.17.91931 Høyrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 028,00   178 512,00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sum eiendeler 

389 852,44 406 556,71 

GJELD OG EGENKAPITAL 

  

2050  Annen egenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -345 152,79   -391 298,43 

2400  Leverandørgjeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 -4 000,00 
2600  Forskuddstrekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10 016,00 0,00 
2740  Oppgjørskonto merverdiavgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -29 751,37 0,00 
2770  Skyldig arbeidsgiveravgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4 932,28 -366,28 
2930  Skyldig lønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00   -10 892,00 
2990  Prøveavgift gjeterhund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 0,00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sum gjeld og egenkapital 

-389 852,44 -406 556,71 

   

Diff. eiendeler/gjeld og EK 0,00 0,00 

 

 

Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt 11.02.2020 kl 07:31:16 av Bjørnar Sveli / BJØRNAR  
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Egne notater: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norge AS 

Region Nordland  

Dreyfusshammarn 30 

8012 Bodø  
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Slakteresultater alle lam slaktet i Nordland 2019 kilde: www.animalia.no 
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Bodø 38 2623 -590 7,3 5,7 17,1 57 4 60 10 50 15 69 

Narvik 7 170 -105 7,3 4,9 16,9 58 1 61 9 78 15 24 

Bindal 12 1293 -220 7,5 5,7 16,7 63 4 66 4 67 7 108 

Sømna 14 601 -222 7,1 5,5 15,6 38 4 41 7 45 24 43 

Brønnøy 46 3266 -225 6,7 6,0 13,6 21 11 27 3 17 50 71 

Vega 17 957 -185 6,3 5,8 12,5 17 6 20 3 0 52 56 

Vevelstad 18 1460 -131 6,7 6,0 14,3 26 7 29 5 8 52 81 

Herøy 17 1524 -122 7,1 6,2 14,5 35 9 37 9 24 40 90 

Alstahaug 25 2238 -181 7,4 6,1 16,3 46 7 51 8 45 34 90 

Leirfjord 23 1969 -50 7,8 5,7 17,6 67 5 70 7 58 2 86 

Vefsn 25 1663 -17 7,9 6,3 18,7 64 12 74 17 56 7 67 

Grane 14 1253 -347 8,2 5,8 19,5 81 4 85 16 69 5 90 

Hattfjelldal 30 5839 -978 8,0 6,1 18,6 69 6 74 15 75 1 195 

Dønna 24 1771 112 6,9 5,3 14,6 36 4 38 5 30 25 74 

Nesna 23 3148 -73 7,8 6,0 17,6 63 6 67 11 56 8 137 

Hemnes 36 5803 -524 8,3 6,4 19,7 81 8 89 14 79 0 161 

Rana 51 4684 -221 8,1 6,1 19,0 72 6 76 16 79 7 92 

Lurøy 31 2352 -213 7,2 6,0 16,1 46 8 50 10 55 16 76 

Træna 2 89 -64 6,5 8,1 14,2 18 39 28 0 0 0 45 

Rødøy 31 2265 38 6,7 6,1 14,7 34 8 36 5 34 41 73 

Meløy 31 2996 -376 8,9 6,1 19,7 77 5 82 17 56 10 97 

Gildeskål 8 419 -24 6,4 6,0 14,3 25 8 28 3 41 54 52 

Beiarn 18 1528 -180 7,7 6,2 19,1 73 5 77 17 39 7 85 

Saltdal 25 2519 -233 7,9 6,1 18,4 69 5 73 13 73 10 101 

Fauske 14 1372 -557 8,5 6,0 19,7 83 6 89 14 76 0 98 

Sørfold 9 888 40 8,7 6,1 20,1 85 5 89 19 27 4 99 

Steigen 29 1896 8 7,0 5,6 15,9 51 1 52 10 26 40 65 

Hamarøy 9 1101 -280 9,3 5,9 22,2 95 2 98 34 82 0 122 

Tysfjord 6 447 -39 8,1 5,2 19,1 81 2 83 13 55 6 75 

Lødingen 3 205 -1 6,8 5,7 16,7 46 2 48 19 51 28 68 

Tjeldsund 6 658 -105 8,0 5,5 19,0 70 2 74 23 68 19 110 

Evenes 8 966 248 8,2 5,7 19,7 79 2 80 20 70 6 121 

Ballangen 7 809 61 7,8 5,4 18,6 74 1 75 15 70 22 116 

Røst 3 369 25 7,2 5,3 16,5 39 6 45 19 0 1 123 

Flakstad 15 1994 -252 8,5 6,3 20,6 88 2 89 23 44 5 133 

Vestvågøy 66 5884 -1138 8,4 6,3 20,3 86 2 88 20 70 8 89 

Vågan 24 1958 -229 7,4 5,4 18,1 68 1 70 14 33 10 82 
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Hadsel 43 6561 -578 8,2 5,6 19,7 81 1 83 19 62 9 153 

Bø 12 903 -309 7,8 5,4 18,3 71 1 74 13 40 12 75 

Øksnes 15 1309 52 6,9 5,4 15,8 47 0 47 15 61 16 87 

Sortland 43 6075 -478 8,4 5,9 19,9 84 1 85 19 66 8 141 

Andøy 28 5039 -270 8,7 5,4 20,8 91 1 92 23 82 1 180 

Sum 906 90864 -8936 7,7 5,9 17,6 60,8 5 64 13 50 16 95 
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Egne notater: 
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Egne notater:  
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Rovdyr Nordland 

Beitesesongen 2019  

Det har vært en utfordrende sesong for mange beitebrukere i Nordland. I begynnelsen av beitesesongen ble 

det tatt sau av bjørn helt på fylkesgrensen mot Troms. Denne bjørnen ble det gitt skadefelling på, og den ble 

felt ganske raskt. I Grane begynte bjørnen å ta sau med det sammen de ble sluppet på beite. Det ble 

etterhvert gitt skadefelling, men skadefellingen kom ikke før etter at sporsnøen var borte, og det gjorde jakta 

vanskelig. I Hemnes ble det utover sommeren klart at noen besetninger hadde store tap av lam til jerv. 

Leirfjord, Hattfjelldal, Rana, Saltdal, Meløy, Fauske og Narvik har også store tap til jerv og gaupe. 

Beitebrukerne i ytre strøk opplever et økende tap, både til gaupe og til ørn. 

 

 

Både gaupebestanden og jervebestanden er økende i fylket. Det ble bare dokumentert 11 ynglinger av jerv i 

2019. Og 5,5 familiegrupper av gaupe ble godkjent. Men det vi vet med sikkerhet er at dette er absolutte 

minimumstall.  Registreringen av gaupe er i stor grad tilfeldig og hvor aktivt det registreres varierer 

voldsomt i fylket vårt. I områder med lite snø, er sporing umulig og kamera er eneste mulighet. Samtidig er 

kriteriene for å få godkjente familiegrupper er svært strenge. Kriteriene for å få dokumenterte jervehi er også 

strammet inn. Nå er det satt en maks grense på 50m fra kjent lokalitet til at det blir sett på som ny lokalitet, 

og dermed må flere kriterier oppfylles for at det skal godkjennes som yngling.  

Mange spør hvorfor det ikke blir kvotejakt på gaupe når det er områder med store tap til gaupe. Kvotejakt på 

gaupe er en ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i naturmangfoldloven § 16, 

der kvoten er fastsatt av offentlig myndighet. Ved fastsettelse av kvote for jakt på gaupe skal det særlig 

legges vekt på om arten produserer et høstingsverdig overskudd og om den har ressursbetydning. I tillegg 

skal det legges vekt på jakt- og fangsttradisjon i området, og på den skade viltet gjør. 
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Etter rovviltforskrifta §§ 7 og 11 kan en rovviltnemnd fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe når bestanden 

ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for gaupe i regionen. Og da brukes gjennomsnittet av 

ynglinger de tre siste årene.  Så lenge bestanden er under bestandsmålet er det Miljødirektoratet som har 

denne myndigheten. 
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Rovviltnemda 
Vi har vært representert på alle møter i Rovviltnemda i Nordland. Det er akkurat nå en overgangsfase der ny 

rovviltnemd egentlig skulle vært utnevnt, men pga forsinkelser er ikke denne på plass ennå, og den gamle 

nemda fungerer fortsatt. Konstituering av ny nemd skal skje i begynnelsen av mars. En ny nemd bestående 

av fylkespolitikere krever at vi er tilstede, og bidrar med kunnskap slik at de kan fatte vedtak på rett 

grunnlag. Politikerne som utnevnes har forskjellig bakgrunn, og vi kan ikke regne med at de har full oversikt 

over beitebrukernes utfordringer, og denne kunnskapen må de få presentert. Det er også en del usikkerhet til 

hvordan konklusjonen etter høringen i Klima- og miljødepartementet,om forslag til endringer i 

rovviltforvaltningen, vil påvirke forvaltningen av rovdyr i Nordland i fremtiden. 

Vi er fortsatt i samme usikre situasjonene når det gjelder forvatningsplanen for rovvilt i Nordland. Den 

planen som nemda vedtok i mai 2018, ble jo som kjent trukket tilbake av KLD, men fortsatt er det ikke 

kommet noe fra dem. I realiteten blir rovdyrene forvaltet av den «vedtatte planen som ikke er godkjent av 

KLD» Dette er en uholdbar situasjon, både for forvaltningen og for beitebrukerne, og vi kan bare håpe på at 

en avklaring vil komme snart.  

Jerveprosjektet  
Ketil Trongmo leder fortsatt styringsgruppa i prosjektet. Prosjektet drives av Bondelaget gjennom prosjekt 

utmark, men NSG er med i styringsgruppa. Det har vært litt dårlig oppfølging av deltakerne i prosjektet, og 

rapporteringen fra jegerne elendig. Det er nå ansatt ny prosjektleder, det er Geir-Johnny Monsen. Vi har god 

tro på at dette vil føre til et oppsving av aktiviteten. Vi planlegger nå å begynne å bygge opp kunnskapen 

rundt jakt med hund på jerv. Dette lykkes de godt med i andre deler av landet, og da er det naturlig å sjekke 

mulighetene for å få noen til å starte med dette i Nordland. Resultatet av jakta 15.02.20 er dårlig, det er felt 

bare fem jerv av en kvote på 16 dyr. I tillegg ble det tatt ut en jerv av SNO. Det gledelige er at tre av disse er 

felt av prosjektdeltakere, og at to er tatt i bås.  
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Etter beitesesongen erfarte vi at tap av sau og lam til fredet rovvilt har steget. Samtidig er det ca. 7500 færre 

mordyr sluppet på beite i fylket. Det gir grunn til enda større bekymring. Vi legger også merke til at det i 

saksframlegg fra forvaltninga blir brukt tall på hvor mange som har søkt om erstatning og ikke tall fra 

organisert beitebruk. Dermed blir det enda viktigere at alle som har tap på utmarksbeite må søke erstatning. 
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Hvite sirkler viser flere kadaver slått sammen, blå firkanter 

viser enkeltkadaver. Skravur viser forvaltningsområde for 

jerv i gjeldende forvaltningsplan. Kilde Rovbasen 
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