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Årsmøte i Oppland Sau og Geit 22.02.2020 
 
Møtested: Scandic Hafjell, Øyer 
Møtestart: lørdag 22. februar 2020 kl. 09.00.   
 
Sakliste: 

Årsmøtesak 1. Åpning. 
Dette året ble årsmøte- og seminarhelga arrangert sammen med Hedmark Sau og Geit. Knut 
Evensen ønsket velkommen til årsmøte- og seminarhelg fredag ettermiddag kl. 17.30. Ring 41 
i Oppland hadde da allerede avholdt sitt årsmøte med start kl. 15.00.  
Leder i Øyer-Tretten Sau og Geit, Marthe Lang-Ree ønsket årsmøteutsendingene og gjestene 
velkommen til Øyer lørdag kl. 09.00. Deretter spilte og sang 2 elever fra musikkskolen i Øyer 
2 melodier og ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli, ønsket også velkommen til Øyer og sa 
noen gode ord om kommunen. Deretter tok den valgte møtelederen, Ellen M. Syse ordet, 
åpnet møtet og gav lederen Knut Evensen ordet. Knut holdt leders tale samtidig som han viste 
fine småfebilder på powerpoint: 
«Gode sauekollegaer i øst og vest, nord og sør. Store ord og stort spenn, men dette er Sau og 
Geit med det gode kollegiale man har som en av de 14 000 småfeholdere her til lands. Vi 
hverken vil eller skal bli færre. Vi må være synlige, sterke, samholdene, operative og ikke 
minst være oss sjøl. Være oss sjøl fordi vi er en gruppe med sundt bondevett. Vi lever i pakt 
med naturen, skaper en produksjon ut av de forhold naturen og vår Herre gir oss i form av 
«vær og vind». Vi vil ha det rette været slik at sauen kan komme ut på frodige vårbeiter, vi vil 
ha den rette temperaturen, den rette nedbøren og akkurat passe med sol. Vi er rett og slett 
avhengig av vær og klima. Akkurat da føles det urettferdig at vi skal bli beskyldt for ikke å 
drive klimasmart. Vi er de siste som vil ødelegge naturen som er vårt grunnlag for å kunne 
produsere mat. Mat for å brødfø en verden hvor vi bare blir flere, ja nærmere 11 milliarder i 
2050.  
Hva er bærekraftig produksjon? Jo med et land der vi har det minste dyrket arealet i Europa 
så er vi avhengige av utmarka i motsetning til mange andre land. Den bruker vi, og den må vi 
fortsatt benytte for å kunne opprettholde norsk bærekraftig matproduksjon. Bærekraftig 
produksjon fordi vi nytter utmarksbeitet der det er både areal og vann nok. Utmarka er og 
blir selve bærebjelken i vår produksjon. Med den kan vi tilby ost av friske geiter, pinnekjøtt og 
andre usminkede råvarer basert på vår produksjon; stuttreist og ren, norsk og godt. 
Økologisk produksjon er litt mere komplekst en bare fjell og utmark, men vanlig 
konvensjonell produksjon er ikke langt bak. Kanskje skulle vi kunne hatt en type 
«mellommerking» for lam rett fra utmarksbeite?  
Markedet er utfordrende, og til tider vanskelig å forstå. Fra det ene oppslaget til det andre 
om lite, mye, altfor mye, tomt osv. Vår største utfordring er å få våre produkter ut i butikk. Vi 
har varer og sortiment som selger om det bare kommer ut til forbrukeren. Å finne varer av 
lam og sau i butikken året rundt må være en selvfølge på lik linje med at fårikål og lammelår 
vil være førstevalg i sine respektive sesonger hhv høst og påske. At fårikål er kåret til Norges 
nasjonalrett flere ganger gir god sjøltillit. Til dessert tar vi en ost laget av norsk førsteklasses 
geitemjølk. Spis norsk og spis opp!  
Oppland er en liten del av verden, ja faktisk så finnes ikke Oppland på kartet lengre. Vi er 
Innlandet. Oppland Sau og Geit består som vi har gjort siden vi ble stiftet i 1948, så får 



 

 

fremtiden vise hvor veien gikk. Rett skal være rett, så i skrivende stund er ennå ingen ting 
avgjort. Hva som skjer på vårt årsmøte hvor nettopp dette er en sak vites ikke. Skal vi være 
oss sjøl lik, eller skal vi gå sammen med våre venner i Hedmark og bli Innlandet Sau og Geit? 
Vi har i dette arbeidsåret hatt god kontakt med Hedmark i form av møter, telefoner og annen 
kommunikasjon om nettopp dette med sammenslåing. Styret i OSG vil ikke anbefale en 
sammenslåing med Hedmark nå, men vi vil fortsette vårt samarbeid og samtidig se på andre 
områder å jobbe sammen på nå som vi begge er en del av Innlandet.  
Rovvilt gir oss fortsatt store utfordringer, og de rammer mange. Vi føler urett, og vi føler 
maktesløshet. Rovviltangrep i stor og liten skala er ikke bra for hverken folk eller dyr. Sauen  
spises opp, og mange saueeiere føler nok det samme; «vi blir spist levende». I alt dette så 
trenger vi dyktige folk som våre strateger, støttespillere, folk med gjennomslagskraft og vi 
andre får være medmennesker overfor hverandre. Jeg skulle så inderlig ønske at jeg kunne 
sagt til dere; «dette ordner vi, dette går bra». Men beklager dette tar tid og dette er ikke gjort 
«over natta». Vi må leve med det, vi må føle det på kroppen igjen år etter år. Som om ikke det 
var nok så har vi fått et «nytt» tilsvarende problem med løshund. Mange hundeiere er flinke, 
men noen evner ikke å se konsekvensene av hva en løs hund kan gjøre. Om hunden er stor 
eller liten spiller ingen rolle, en hund har jaktinstinkt. Dette er en sak OSG har satt på 
sakskartet, så får vi håpe de tiltak vi treffer kan hjelpe. Vi må aldri gi opp her eller i andre 
saker. Alle trengs, og vi må stå sammen og gjøre det som gjøres kan. Som dyktige og 
engasjerte må vi stå sammen som en samlet næring. Vi skal fremstå som en velfungerende 
næring med gode og bærekraftige prinsipper og med god dyrevelferd.  
I styret har vi en fordeling av oppgaver som gjør at det gis ansvar til den enkelte hvor han 
eller hun har sitt fagområde. «Ta hele styret i bruk» gjør at alle føler seg sett, oppgaver 
fordeles og alle må stå på. Alle skal vite alt, så informasjonsflyt innad i styret inkludere hele 
styret inkl. varamedlemmer og sekretær. Kommunikasjon og informasjonsflyt ut mot 
lokallagene er også prioritert, men vi kan bli bedre her som i andre saker. Lokallagene er 
selve fundamentet i NSG og det er mitt «hjertebarn». Som sekretær i mitt lokallag vet jeg at 
uten aktive og velfungerende lag er det heller ikke noe NSG, i alle fall ikke noe bra NSG. Det 
er vi som er NSG. Lokallagene må prioriteres, de må få sagt sine meninger, de må bli hørt og 
sett, og de må være der. Vi har vært ute og møtt lokallagene i Valdres, Toten-Land og Nord-
Gudbrandsdalen. Det er givende og nyttig, og det er et møtested der dere skal prate, vi skal 
informere, svare og utføre eller sende det videre til NSG. Vi skal mere ut så i løpet av året 
skal vi ut og besøk flere av dere.  
Jeg skulle ønske vi kunne tatt imot nye og ikke minst yngre medlemmer på en enda bedre måte 
inn i vår organisasjon. Dette skal bli prioritert i 2020, det skal opp og fram. Vår hjemmeside 
sammen med e. post er og vil fortsatt bli vår viktigste informasjonskilde. På «Facebook» 
finner du oss også. Her er det enkelt å få ut informasjon og andre gladsaker, og vi når et stort 
antall av folk. Pr. dato så har vi ca. 600 medlemmer på sida.  
Kommunikasjon og nettverk skapes etter hvert som man blir mere varm i trøya. Til Oppland 
Sau og Geit ligger det forventninger, vi blir hørt og spurt og vi har en viktig røst. Ikke fordi vi 
er mere høyrøstede en andre, men fordi vi er et stort småfefylke med et velfungerende 
fylkeslag gjennom mange år. Både i årsmøtesammenheng, representantskap og andre 
sammenhenger blir vi sett på som viktige. Det gjelder å ta vare på et slikt varemerke og 
benytte det når det skal benyttes. Det så man for eksempel da nye råd og utvalg ble oppnevnt i 
styret i NSG rett før jul. Vi fikk med dyktige opplendinger i flere posisjoner, så vi er 
representert og vi vises. Gratulerer alle sammen og lykke til med verv.  
Gunhild Stordalen skal man være forsiktig med å nevne i denne sammenheng, men hvem skal 
bli vår talsperson? Hvem skal fortelle og formidle vårt budskap om småfeholdet i Norge? Nå 



 

 

er jeg gift med en dame med navn Gunhild, så jeg er ytterst forsiktig med å prate ned 
personer med dette type navn, men Gunhild Stordalen har gjort jobben sin fremragende med 
å få fram sitt budskap. Lik det eller ikke, men det er et fakta. Norsk landbruk består og  
har bestått av utallige dyktige tillitsvalgte mennesker, men «mere eller mindre» har vi 
manglet de gode formidlerne til å få fram alle kvalitetene vi har i vårt nasjonale landbruk. Vi 
blir mere effektive år for år, vi produserer trygg Norsk mat så da gjenstår det å få ut 
budskapet. I dette ligger også jordbruksforhandlingene. Her har vi en jobb å gjøre i forkant 
med å spille inn gode forslag som NSG kan ta med seg inn til faglagene som sitter i 
forhandlingsposisjon. Alle dere i lokallagene må gjøre en jobb med dette ved å gi oss innspill 
og gode råd. Vi skal sørge for å bringe det videre.  
Åååå jeg skulle ønske vi ikke hadde gard far. Da kunne vi gjort så mye annet slik alle andre 
gjør. Ordene kommer fra Sigrid 6 år. Nå skal det nevnes at Kristian 9 år sier det motsatte; 
«oss må ha sau far». Ja det er mye arbeid med gard, sau og alt annet som følger med. Noe 
skal gjøres, noe må alltid gjøres. Det er en balanse imellom familie, gard, jobb og andre 
sysler. Alt i alt er en oppvekst med frisk luft, akkurat passe langt til naboen og andre 
kvaliteter ikke alle har som en selvfølge. Vi tar det som en «selvfølge», vit å nyt den!  
Et liv uten sau ville ikke for meg vært noe liv. Sau, arbeid og organisasjonsarbeid tar tid, men 
et mere givende liv i et slikt miljø skal man lete lenge etter. Jeg føler meg heldig som får være 
leder i OSG, leve med sau, med Busy min trofaste gjetervenn, venner og familie som forstår 
hva «sausjuka» er. En ting er i alle fall sikkert; har du først begynt og interessert deg for sau 
og etter hvert fått «sausjuka» så blir du ikke kvitt den. Da dør du med den.  
Året som leder har vært en fin reise. Jeg hadde lyst til å ta vervet da jeg ble spurt, jeg er glad 
jeg tok det og jeg håper at jeg kan få litt tid til for å kunne få gjennomført «mitt prosjekt» 
sammen med et godt og velfungerende styre som nettopp styret er. Jeg er stolt av å være leder 
for en slik gjeng engasjerte, kreative og dyktige folk. Vi hadde store ambisjoner etter årsmøte 
på Storefjell i fjor. Vi skulle få gjort mye, vise oss fram og skape engasjement ute blant våre 
medlemmer. Vi har prøvd, vi har lykkes, vi har mislykkes, men vi har aldri gitt opp. «Vårt 
Oppland» er stort, geografisk forskjellig og med forskjellige utfordringer. Å «få gjort alle til 
lags» er vanskelig, og det har vi nok ikke klart, men vi lærer og vi utvikler oss som tiden går. 
Og når vi evner å ta til oss lærdom, ris og ros så er jeg sikker på at det blir bra til slutt. Styret 
i Oppland Sau og Geit er et «levende dokument» som skal følge tiden, og vi skal følge med.  
 
Jeg vil avslutte med å takke alle våre medlemmer, tillitsvalgte, lokallag og støttespillere for 
all innsats og engasjement i året som har gått. Takk til våre sponsorer. Takk også til NSG, 
Bonde og Småbrukerlaget, Bondelaget og Fylkesmannen i Oppland for godt samarbeid.  
Godt årsmøte gode sauefolk!  

Knut ga etter talen ordet til Ellen M. Syse som valgt møteleder.	

Årsmøtesak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
Det ble sendt ut skriftlig innkalling i infobrev 8. januar 2020, påmelding med info ble 
redegjort for igjen på regionmøtene 15, 16, 22 og 23. januar. Påmelding med info ble lagt ut 
på hjemmesida 28. januar. Årsmelding med sakliste til årsmøtet ble sendt og lagt ut på 
hjemmesida 10. februar. Endelig sakliste inkludert innkomne saker, aktivitetsplan, forslag til 
budsjett og valgnemndas innstilling ble sendt til årsmøteutsendinger og lokallagsledere på e-
post 18. februar. Den trykte årsmeldinga ble sendt i posten og mottatt av de fleste 17. februar. 
Vedtak: Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. 

 



 

 

Årsmøtesak 3. Opprop 
Pål Kjorstad foretok opprop. 
Deltagere, inkludert stemmeberettigede med utsendingsnr. de hadde på årsmøtet: 

Styret (5): 1. Knut Evensen 2. Ellen M. Syse, 3. Jonny Mathisen 4. Eirik Kolbjørnshus, 
5. Gro Arneng 
Sekretær/Kasserer: Pål Kjorstad 
Austvang (1): 67. Bjørn Olav Sønderål 
Biri (2): 40. Jan Snorre Landgraff, 41. Kristina Hegge 
Dovre (2): 9.Torbjørn Elvestad, 10. Astrid Elvestad 
Etnedal (0): ingen utsending 
Fåberg (1): 37. Kjell Ivar Bergehagen 
Fåvang (3): 28. Camilla Segelstad, 29. Johnny Levi Høyessveen, 30. Per Arne Brenden 
Gausdal (4): 33. Ola Skrivlien Venås, 34. Per Erik Lykstad, 35. Pål Høygård, 36. Trond 
Melbø 
Hadeland (1): 51. Sondre Imsgard 
Heidal 0): ingen utsendinger 

           Kolbu (2): 47. Anita Schjøll, 48. Egil Smestad 
           Lesja (3): 6. Irene Amundgård, 7. Gaute Romslo, 8. Inger Marie Nyløkken 

Lom (2): 13. Tormod Rusten 14. Per Arne Sæterdalen,  
Nord Aurdal (2): 61. Oddgeir Hilmen-Fodnes, 62. Nina Langedrag 
Nord Fron (3): 20. Ola M. Sylte, 21. Marthe Dypdalen, 22. Odd Arne Myromslien 
Nordre Land (3): 56. Marianne Hamre, 57. Karianne Hogne, 58. Hans Gaukerud  
Ringebu (2): 26. Jan Erik Brenden, 27. Lars Rudi 
Sel (1): 18. Leif Arne Storrustløkken 

           Skjåk (2): 11. Susanne Ramstad Brenna, 12. Kjell Egil Ramstad 
Slidre (3): 63. Arnfinn Beito, 64. Anne Kari Gjerdalen, 65. Ole Steinde 
Snertingdal (1): 42. Oddvar Nereng 
Søndre Land (0): ingen utsending 
Sør-Aurdal (0): ingen utsendinger 
Sør-Fron (0): ingen utsendinger 
Toten III (2): 45. Wenche Rustad Wangen, 46. Lene Stenberg 
Vestre Toten (1): 49. Bjørn Even Stenberg, 50. John Magne Storhaugstuen 
Vang (1): 67. Inga Bøe 
Vardal (1): 43. Arne Åsstuen 
Vågå (2): 15. Mathias Snerle, 17. Ivar Flagestad 
Østre Toten (1): Ola Kai Scheie 

           Øyer/Tretten (2): 31. Marthe Lang-Ree, 32. Kristin Midtmageli 
Tallene bak lagsnavnet viser hvor mange utsendinger laget stilte med.  

             
Valgnemnda: Arnfinn Beito og Torbjørn Elvestad 
Møteleder generaldebatt: Marthe Lang-Ree 
1. varamedlem i OSG/styremedlem Ring 41: Ola Hareland 
Ansvarlig for salg i medlemsbutikken/2. varamedlem i OSG: Frode Rudland 
Gjester/tillitsvalgte forøvrig: 
Æresmedlemmer: Anders Svare, Gudmund Skotte, Sigurd Krekke, Hans Hjelstuen og 
Pål Kjorstad 
3. varamedlem i OSG: Anne Ingeborg Terningen 
Leder i Ring 41: Peder Leirdal 



 

 

Nestleder i Ring 41: Odd Steinar Granheim 
Styremedlem i Ring 41: Helge Nordlien  
Oppland Bondelag: Kristina Hegge 
Oppland Bonde- og Småbrukarlag: Astrid Olstad 
Gjester/foredragsholdere: 
Øyer-Tretten Sau og Geit/bruksbesetning – foredrag v/Kjetil Lien 
Sør-Fron Sau og Geit/værholdslagsbesetning – foredrag v/ Pål Egil Rønn 
Ring 41-avdeling 57/avlsbesetning – foredrag v/Peder Leirdal 
Fylkesmannen Innlandet – foredrag v/Sidsel Røhnebæk 
Nortura – foredrag v/Erling Skurdal  
Norsk Sau og Geit – foredrag v/Kjell Erik Berntsen 
Findmy – foredrag v/Arnstein Solem 
Telespor– foredrag v/Nicolay Boberg Jansen 
Norske Kadaverhunder– foredrag v/Jonny Mathisen 
Oppland Radiobjøllelag – foredrag v/Pål Kjorstad 
Fåvang Sau og Geit – foredrag v/Knut Evensen 
Nordre Land Sau og Geit– foredrag v/Marianne Hamre 
Lesja Sau og Geit – foredrag v/Irene Amundgård 
Husdyrsystemer/Fron Traktorservice – foredrag v/Olaf Larshaugen 
Felleskjøpet – foredrag v/Rune Lostuen 
Premie for beste vær: Lars Olav Leirdal 
Premie for beste spælvær: Anton Myhrmoen 
Premie for beste bukk: Ragnhild og Øyvind Krogsveen 
Premie for beste gjeterhund: Mali Tungen, forfall 

           Premie for beste pelsvær i Norge: Bente og Andres Wangensteen 
Tilhørere på årsmøtet som ikke er nevnt over:  
Øvrige årsmøteutsendinger i Ring 41, årsmøteutsendinger i Hedmark Sau og Geit og 
seminardeltagere. 

Det møtte 49 stemmeberettigede representanter fra 25 lokallag. 5 lokallag var ikke 
representert i årsmøte. Inkludert 5 stemmeberettigede styremedlemmer møtte 54 
stemmeberettigede delegater. 
 

Årsmøtesak 4. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møtelederen 
Vedtak: Marianne Hamre og Kjell Egil Ramstad ble enstemmig valgt til å underskrive 
protokollen sammen med møteleder og sekretær. 
 

Årsmøtesak 5. Årsmelding for fylkeslaget for 2019 
Pål Kjorstad gikk gjennom årsmeldingen ved å sakse hovedpunkter fra den med en 
powerpoint-fremsyning. Han takket gode medarbeidere som Sidsel Røhnebæk, Terje Bakken, 
Jane Aaslund, Roy Bekkevold, Leif Arne Sandbekken, alle som hadde bidratt med bilder og 
alle sponsorene. Han gjekk gjennom listen over saker styret har gjennomført i året. Av saker 
nevnte han ulvedemonstrasjonen i Oslo, årsmøtehelga sammen med Buskerud Sau og Geit, 
høring i rovviltforvaltning regionalt og nasjonalt, turopplegg i samband med at Rogaland Sau 
og Geit besøkte Oppland, sponsoravtalene som OSG har, som er reforhandlet i 2019, den 
negative småfeutviklinga i Oppland mest på grunn av dårlig økonomi i saueholdet, 
valginstruksen og et aktivt år der styret hadde synt seg frem flere steder i fylket. Han refererte 
også til beste vær, beste spælvær, beste bukk beste gjeterhund og at styret i Oppland Sau og 
Geit dette året hadde vært aktivt både opp mot lokallaga og landslaget. Ellers viste han til den 



 

 

trykte årsmeldingen for 2019, som er utsendt til alle medlemmer. Han viste også til at det er 
mange saker og strengt program på dette årsmøtet og brukte ikke mere tid enn nødvendig. 
Sidsel Røhnebæk tok for seg beitesommeren 2019 sammen med båe fylkeslaga sett fra FMIN 
sitt ståsted, med bl.a. organiseringen av embetet i det nye fylket, som ennå har 2 rovviltsoner, 
tabeller over slipp og tap av sauer og geiter og verdien av den samlete beitebruken disse 
fylkeslaga representerer. 
Ord i saka: Ingen. 
Vedtak: Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. 
 
 

Årsmøtesak 6. Revidert regnskap for fylkeslag 2019 
Pål Kjorstad gikk gjennom regnskapene for 2019, forklarte enkeltposter og viste til 
revisjonsrapporten. Regnskapet viste at inntektene var på kr. 648.375, utgiftene på kr. 669.359 
og dermed et underskudd på kr. 20.984. 
Ord i saka: Ingen. 
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
 

Årsmøtesak 7. Årsmelding Oppland Radiobjøllelag 2019 
Driftsleder Pål Kjorstad gikk gjennom årsmeldinga. Han viste spesielt til utviklinga av 
Oppland Radiobjøllelag og synte frem tabell over antall enheter laget har hatt år for år. Pr. 
dato er det 5276 aktive radiobjeller og 1417 findmy-enheter. Over 1/3 av besetningene i 
Oppland har nå en eller annen form for overvåkingsutstyr fra laget i besetningen sin. 
Prosjektene med radiobjøller på lam i Sør-Aurdal, Fron og Øyer ble spesielt nevnt med at 
tapstalla for lam med radiobjøller og da klaver var spesielt mye lavere enn lam uten utstyr. I 
både Sør-Aurdal og Fron hadde prosjektene hatt positiv effekt på dokumentasjon og dermed 
erstatning av tap til freda rovvilt. Det ble også fokusert på at brukere med Findmy måtte 
belage seg på ekstrafaktura i forhold til overforbruk, og at laget i 2019 har hatt større 
problemer med å få inn betalinger for leien i 2019 enn før om åra. 
Vedtak: Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. 

 
Årsmøtesak 8. Revidert regnskap Oppland Radiobjøllelag 2019 

Pål Kjorstad gikk gjennom regnskapet for 2019 og forklarte enkeltposter. Regnskapet viste at 
inntektene var på kr. 2.974.019, utgiftene på kr. 2.999 684 og dermed et underskudd på kr. 
25.665. 
Ord i saka: Leif Arne Sandbekken 
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
 

Årsmøtesak 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, 2018 og 2019 vart det krevd inn henholdsvis kr. 90, kr. 0 og kr. 60 pr. hovedmedlem 
fra lokallaga i ekstra driftstilskudd til fylkeslaget ut fra medlemstallet pr. 31/12 året før. 
Innstillinga i denne saka har basert seg på budsjettet til OSG for inneværende år. I tillegg er 
kontingenten heva og også refusjon av kontingenten. Vi arbeider for å holde medlemstallet 
oppe minst som i 2019. Oppland Sau og Geit hadde 990 hovedmedlemmer i 2019. Styret i 
OSG fremmer på bakgrunn av innstilt budsjettforslag av styret, om at det for 2020 kreves inn 



 

 

kr. 50,- pr. hovedmedlem i ekstra driftstilskudd til fylkeslaget ut fra medlemstallet pr. 31/12 
2019. Eirik Kolbjørnshus la fram saka for styret 
Ord i saka: Kjell Ivar Bergehagen, Kristina Hegge og Arnfinn Beito. 
Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt mot 1 stemme. 

 
Årsmøtesak: 9 b. Refusjon for deltagelse på årsmøte for lokallags-utsendinger 
v/fylkesstyret 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

Styret i OSG fremmer forslag på at det blir gitt samme refusjon til lokallaga som i 2018 og 
2019 fra fylkeslaget på kr. 750,- pr. årsmøteutsending som deltar på årsmøte i Oppland Sau og 
Geit i 2020. Det blir ikke gitt refusjon til utsendinger under 35 år, da disse får refundert 25% 
av årsmøtehelga. 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 eller sendt årets nye rapport til NSG. Refusjonen på kr: 
750,- pr. utsending blir utbetalt etter at refusjonen for medlemskontingenten for 2020 er 
innkommet på konto til OSG. Eirik Kolbjørnshus la fram saka for styret 
Ord i saken: Ingen. 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Årsmøtesak: 9 c. Valginstruks i Oppland Sau og Geit v/fylkesstyret 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

Styret i OSG fremmer forslag på at det blir vedtatt en ny valginstruks for Oppland Sau og 
Geit med bakgrunn i det som skjedde på årsmøte i fjor. Saka har vært sendt på høring i 
lokallaga og styret i Ring 41, og den er omtalt/behandlet i flere styremøter dette året. Den nye 
valginstruksen omhandler en kort opplisting av grunner for felles valginstruks/valgkomite i 
OSG, instruks for valgkomiteen, styresammensetning i fylkesstyret, styresammensetning i 
styret i Ring 41/avlsutvalget, årsmøtet i Ring 41/avlsutvalget og årsmøtet i Oppland Sau og 
Geit. Valginstruksen er foreslått slik:  
Valginstruks Oppland Sau og Geit: 

- Felles valgnemnd, foretak, kasserer, regnskapsfører, revisor, årsmelding, 
bankforbindelse, årsmøtehelg/seminar, medlemmer 

- God representasjon i fylkesstyret  
- Felles møtepunkt for utveksling av informasjon og det å ivareta og følge opp 

fellesfunksjoner, aktiviteter, informasjon, markedsføring og kostnadseffektivt drift. 
Instruks for Valgnemnda for Oppland Sau og Geit og Ring 41 Oppland 

- Valgnemnda skal så langt det er mulig sikre en bredest mulig representasjon i styrene 
ut fra NSG sine lover, vedtekter for værringer og vedtatt valginstruks 

- Valgnemnda bør innstille på årsmøteutsendinger til NSG blant styremedlemmene i 
Oppland Sau og Geit, men bør også sikre at fagområdene er representert 

- Om interesse, engasjement og faglige kvalifikasjoner er like må valgnemnda i sin 
innstilling ta hensyn til kjønn, alder og fordeling av representasjon innad i fylket 

- Valgnemnda skal bestå av 4 medlemmer med personlige varamedlemmer 
Medlemmene er valt for 2 år. Leder og nestleder blant disse er valgt for 1 år 

- Valgnemnda bør ha 1 fysisk møte i året m/intervju med tillitsvalgte i OSG og Ring 41 
- Valgnemnda innstiller på time/dag-godtgjøringer og eventuelle faste godtgjøringer 
- Valgnemnda innstiller på revisor etter rådslagning med styreleder 

Styret i Ring 41 Oppland består av 4 representanter:  
- Leder innstilles for 1 år 



 

 

- Styret består i tillegg av 3 styremedlemmer som alle velges for 2 år, slik at det 
innstilles på 1 styremedlem et år og 2 styremedlemmer det neste  

- Nestleder innstilles for 1 år blant de 3 styremedlemmene 
- Styret skal være valgt slik at 3 er fra NKS-avdelinger og 1 fra spælavdelingene 
- 1 styremedlem skal være styremedlem eller 1. vara styret i Oppland Sau og Geit 
- 3 vararepresentanter til styret innstilles i nummerrekkefølge, der 3. vara er fra 

spælavdelingene, og denne kalles inn ved forfall for spælrepresentanten i styret 
Styret i Oppland Sau og Geit består av 5 representanter: 

- Leder innstilles for 1 år, og velges på fritt grunnlag uavhengig av region 
- 4 medlemmer til styret innstilles for 2 år, slik at det innstilles på 2 styremedlemmer et 

år og 2 styremedlemmer det neste 
- Nestleder innstilles for 1 år blant styremedlemmene 
- De 4 styremedlemmene skal velges slik at 1 er fra Nord-Gudbrandsdalen (Sel og 

nordover), 1 fra Sør-Gudbrandsdalen, 1 fra Valdres og 1 fra Land/Gjøvik og sørover 
- 1 styremedlem eller 1. vara i styret skal være geiterepresentant med kunnskap om geit 
- 1 styremedlem eller 1. vara i styret skal være styremedlem i Ring 41 
- 3 varamedlemmer til styret velges i nummerrekkefølge 
- 1. varamedlem møter fast på styremøtene 

Årsmøtene i Ring 41 og Oppland Sau og Geit 
- Årsmøtet i Ring 41 holdes før årsmøtet i Oppland Sau og Geit og velger 1 medlem til 

valgnemnda m/varamedlem for 2 år og 1 medlem m/varamedlem neste år for 2 år 
- Årsmøte i Oppland Sau og Geit velger 1 medlem til valgnemnda m/varamedlem for 2 

år og 1 medlem til valgnemnda m/varamedlem neste år for 2 år 
- Årsmøte i Oppland Sau og Geit velger leder og nestleder i valgnemnda fortrinnsvis 

blant de som ble valgt foregående valgår 
- Årsmøtet i Ring 41 innstiller på time/dag-godtgjøring og kjøregodtgjørelser og vedtar 

eventuelle faste godtgjøringer for sine tillitsvalgte 
- Årsmøte i Oppland Sau og Geit vedtar time/dag-godtgjøringer, kjøregodtgjørelser og 

eventuelle faste godtgjøringer for sine tillitsvalgte 
- Årsmøte i Oppland Sau og Geit vedtar leiepris pr. enhet for elektronisk 

overvåkingsutstyr etter innstilling fra styret i Oppland Sau og Geit 
 

Jonny Mathisen la frem saken for styret, og instruksen ble gått gjennom punkt for punkt 
nedover. 
Ord i saken: Irene Amundgård, Arnfinn Beito, Ola M. Sylte, Jonny Mathisen, Marthe 
Dypdalen, Kristina Hegge, Sondre Imsgard. Peder Leirdal og Odd Steinar Granheim fikk 
uttale seg med bakgrunn i sine verv i Ring 41 og Pål Kjorstad forklarte noe om bakgrunnen 
og forklarte om oppbyggingen om instruksen. 
Arnfinn Beito la frem følgende forslag: «Leder skal ikke velges på fritt grunnlag, men må 
representere en av de 4 regionene, og geiterepresentanten må velges på fritt grunnlag.» 
Forslaget falt med 50 mot 4 stemmer. 
Vedtak: Styrets innstilling til ny valginstruks for organisasjonen Oppland Sau og Geit ble 
enstemmig vedtatt 

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



 

 

På årsmøtet i 2019 ble dette vedtatt: «Styret i OSG får fullmakt til å drøfte og utrede saka i 
året som kommer og legge frem saken med konkrete punkt og innstilling til vedtak på neste 
årsmøte.» 
Styret i OSG har hatt 2 fellesmøter med styret i Hedmark Sau og Geit dette arbeidsåret, det 
første den 5/8 2019 og det andre den 22/1 2020. I tillegg har styrene vedtatt å holde felles 
årsmøte- og seminarhelg den 21.-23/2 2020. 
I forhold til «Lagslovene til NSG» kan man både slå sammen «gamle fylkeslag» og holde 
dem som de er, men ikke legge dem ned: 

- § 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 eigedomar, kapital, rettar, gjeld og andre plikter tilførast det nye laget. Eit 

fylkeslag kan ikkje leggast ned jmf. § 2, 1. avsnitt. 
På møtet den 5/8 2019 og 22/1 2020 mellom HSG og OSG ble dette drøftet: 
 
Tema: Fylkeslaget:  
Håplaus geografi - for stort område. Ingen av fylkeslaga ser i dag at fordelen er større enn 
ulempa med å slå sammen laga, selv om nok Hedmark aner en fordel organisasjonsmessig. 
Samarbeid: Felles årsmøte/seminarhelg, minimum 1 felles styremøte i året og ellers etter 
behov. Fokus på betre samarbeid mellom fylkeslag/gjeterhundlag/avlsarbeid/elektronisk 
overvåking. Felles regionmøter i områder der det ligg til rette for det.                                                                                                             
Veldig ulikt aktivitetsnivå mellom fylkeslaga 
Tema: Rovvilt:  
Samarbeid: Felles møter OSG/HSG i forkant av alle møter når man ser nødvendigheten av 
det. Felles strategier i forhold til saker som t.d. rovviltsikre gjerder – beite i inngjerda hegn, 
tidligsanking, forsinka slepp. Må baseres på felles strategi med NSG.                                
Felles uttaler t.d. i neste møte m/rovviltnemnda/FMIN: En innledende tale om den generelle 
historia som går galne vegen i forhold til beitedyr, gjerne og som et skriftlig brev, fokus på at 
enkeltbrukere blir brukt i staden for at vi vil at fokuset skal være beitelag/organisasjoner                                                                                         
Samordning rundt rovvilterstatninga                                                                                           
Samarbeid og samordning over gamle fylkesgrenser som nord og øst for Gudbrandsdalen  
Tema: Avl: Sau/Geit:  
Forskjellige Mattilsyn-soner er en ulempe for avlssamarbeid. Geita samarbeider med 
nabofylker alt i dag, men mest gjennom Tine. 
Samarbeid: Felles dommersamling med kåringsdommere på sau                                                                                   
Felles seminarprogram m/fokus på dette tema  
Tema: Elektronisk overvaking:  
Samarbeid: Drøfte hvordan dette skal eller kan løsest. Innspill til FMIN om at 
«Opplandsmodellen» må fortsette ved at FKT-midler må gå til innkjøp av elektronisk 
overvåkingsutstyr fra den generelle tildelingen slik FMOP har gjort. 
Felles seminarprogram/foredrag med dette som tema. 
Tema: Gjetarhund: 



 

 

Hedmark har ressurspersoner her, men avstanden er stor. 
Samarbeid: Samarbeid med arrangement som prøver, mesterskap og kanskje over områder der 
geografien er en fordel for samarbeidet. Samarbeid om seminarprogram og utvikling. 
Konklusjon: 
Styret i OSG konkluderte med: Det beste Oppland Sau og Geit og Hedmark Sau og Geit kan 
gjøre i dag er å utveksle informasjon og samarbeide i tema som er beskrevet over. Det kan i 
neste omgang være aktuelt å inngå mere bindende samarbeidsformer, som felles strategiplan 
overfor FMIN og fylkeskommunen, felles regionmøter på naturlige steder, felles seminar og 
årsmøtehelg, felles dommersamling og samarbeid i kåringer og eventuelt felles strategi rundt 
elektronisk overvåking og/eller fellessamarbeid radiobjellelag. Styrene i de 2 laga så ikke for 
seg at en fusjon mellom laga var aktuelt i nær fremtid. 
Innstilling i saka: Styret i OSG foreslår at Oppland Sau og Geit som fylkeslag i NSG 
fortsetter som før. Styret foreslår at saka likevel må føre til at samarbeidet med Hedmark Sau 
og Geit styrkes. 
Knut Evensen la frem saka for årsmøtet. 
Ord i saka: Ola Skrivlien Venås, Sondre Imsgard og Knut Evensen 
Vedtak: Styrets innstilling og forslag i saka ble enstemmig vedtatt 
 

Årsmøtesak: 9 e. Politisk påvirkning i rovdyrsaker v/Slidre Sau og Geit 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

Vi ser det stadig vekk at politiske vedtak ikke blir overholdt. Næringa gjør stadig nye øvelser 
som skal munne ut i en protest over politiske vedtak som ikke bli overholdt, men vi føler 
stadig vekk at vi møter veggen og mange blir så motløse at de gir helt opp. 
Slidre Sau og Geit ønsker å foreslå forslag til ny kurs i rovdyrarbeidet. Politisk påvirkning 
som starter i vår egen kommune og går videre til fylkestinget som til slutt blir avslutta på 
Løvebakken i Oslo. Her må lokallag, fylkeslag og landslag jobbe sammen mot et felles mål 
om at alle politiske vedtak blir overholdt på alle plan. Vi må på alle plan tørre og utfordre 
politikere til å overholde de vedtak som de sjøl har fatta, her må det både gis ros og ris. 
Slidre Sau og Geit ønsker å diskutere dette med de andre lokallaga for å se om vi kan komme 
fram til en felles kurs som fylkeslaget kan ta med seg til årsmøte i NSG. 
Innstilling i saka: Styret i OSG ser poenget i dette, men denne saka har flere sider og 
løsninger. Styret i OSG foreslår at denne saka blir tatt opp i generaldebatten etter årsmøtet. 
Styret ser videre for seg at det her må produseres en kartlegging av den politiske veien fra 
lokale politikere til politikere på Stortinget. Det må også lages en oppskrift på hvem som har 
ansvaret for «påtrykket» i de ulike leddene. 
Arnfinn Beito la frem saka og Ellen M. Syse la frem innstillinga fra styret. 
Ord i saka: Arnfinn Beito, Ellen M. Syse, Jonny Mathisen. 
Vedtak: Styrets forslag om å flytte saka til generaldebatten ble vedtatt mot 1 stemme. 
Generaldebatten:  
Ord i debatten: Arnfinn Beito, Jonny Mathisen, Kristina Hegge, Mathias Snerle, Wenche 
Rustad Wangen 
Stikkord: 

- Politisk register/kartlegging, kommunestyrepolitikere, fylkestingspolitikere og 
stortingspolitikere 

- Sau og Geit må ta for seg sine politikere ut fra lokallag, fylkeslag og landslag med et 
målretta påtrykk og etter en kartlegging av hvem som kjenner hvem 

- Plan/rettleder for å ha en basis å jobbe etter 
- Rovviltutvalget tar på seg oppgaven og produserer en plan for styret i OSG 



 

 

 
Årsmøtesak: 9 f. Skadefelling jerv v/Skjåk Sau og Geit 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

2019 vart eit nytt år med store tap av sau grunna jerv. Det var gjeve løyve til skadefelling utan 
at jakta lykkast. Skjåk sau og geit og Skjåk beite- og sankelag drøfta situasjonen på årsmøtet 
24. januar. Det breier seg frustrasjon etter store tap og resultatlaus jakt. Vi trur resultatet av 
jakta kan bli betre om det er SNO som står for gjennomføring av jakta, evt. i samarbeid med 
kommunale rovviltlag. Skjåk sau og geit og Skjåk beite- og sankelag oppmodar 
rovviltnemnda i region 3 til å ta initiativ til ei ordning der det er SNO som er ansvarleg for 
gjennomføring av skadefelling av jerv. 
Innstilling i saka: Styret i OSG har diskutert saka og er enige med Skjåk Sau og Geit i at det 
er svært sjelden at en skadefellingstillatelse på jerv har blitt effektuert. Alt er snart utprøvd i 
kampen for å klare å forvalte jervebestanden ned på bestandsmålet. Styret i OSG innstiller på 
at årsmøtet i OSG støtter Skjåk Sau og Geit i denne saka, og tar med seg innspillet til 
rovviltnemnda i region 3. 
SNO er styrt direkte fra Miljødirektoratet og de skal bistå de lokale skadefellingslaga. Men 
det er klart at mangelen på effektuering av fellingstillatelser gjør at rovviltnemnda i region 3 
bør ha en «god sak» i Miljødirektoratet for å oppnå ønsket og vedtatt forvaltning. 
Susanne Brenna la fram saka for årsmøtet og Ellen M. Syse la frem innstillinga fra styret                                                                                                
Ord i saka: Jonny Mathisen, Sondre Imsgard, Jan Erik Brenden, Kristina Hegge, Susanne 
Brenna, Arnfinn Beito. 
Jan Erik Brenden la frem et tillegg i saka: «Saka må ikke bare handle om jerv, men også 
omhandle alle de andre freda rovviltartene.» 
Vedtak: Årsmøtet slutter seg til forslaget fra Skjåk Sau og Geit og innstillinga i saka fra 
styret i OSG, men med tillegg om at dette skal handle om alle freda rovviltarter. 
 

Årsmøtesak: 9 g. Fargekoder på saueslips v/Skjåk Sau og Geit 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

I Skjåk er det motstand mot å skifte til nye fargekodar på slipsa til sauen. Klart ein fordel om 
heile landet brukar dei same kodane, men det verkar som dei nasjonale kodereglane er lite 
gjennomtenkte med omsyn til praktisk bruk og nytte.  

- Det er vanskeleg å sjå forskjell på grønt og blått på avstand og desse fargene bør ikkje 
brukast saman 

- For summe er det vanskeleg å sjå forskjell på grønt og raudt  
- Dumt å merke søyer utan lam med raudt slips, fordi raudt er ei god farge å sjå, og bør 

brukast på søyer med lam 
- Skal slips brukast, bør alle søyer ha slips  

Søyer med fleire lam bør ha slipsfargar som er lett å sjå på avstand. Raudt og gult er dei beste 
fargene å sjå (gjeld og i andre samanhengar), og bør brukast på søyer som har 2 eller 3 lam. 
Enkelte hevdar at blått er lettare å sjå enn grønt. Og kva hugsar ein best: Kan lett byrje å surre 
om det var grønt eller blått ein såg. Og eit argument for at berre ei av dei fargane bør brukast. 
Raudt og gult vil ein truleg hugse godt. Altså bør søyer med lam bruke slips med fargane 
raudt, gult og blått. Svart på 0 lam er ikkje lett å sjå på farga sau, men søyer utan lam er så få 
at det betyr ikkje så mykje. Det er sagt at fosterteljarane byrja med det som nå blir kalla 
nasjonale fargekodar. Ved fosterteljing ser ein sauen på få meters avstand. Det blir stor 
forskjell mot å observere på 100-200 m avstand, og kanskje meir. I summe samanhengar blir 
raudt sett på som negativt, søyer utan lam, vraka på kåring …. Men som slips bør raudt 
brukast på søyer som har fleire lam. I utgangspunktet sett på som ei fillesak detta, men skal 



 

 

ein ha nytte av flagga, må det brukast fargekodar som fungerer optimalt. Kjem NSG med 
fargekodar som er til meir nytte enn dei som er i dag, trur vi fleire vil rette seg etter dei 
«nasjonale flaggreglar». 
Innstilling i saka: Styret i OSG har nettopp vedtatt den nasjonale fargekoda som gjeldende i 
Oppland. Styret i OSG har sett at dette har vakt mye diskusjon og skjønner argumentene til 
Skjåk Sau og Geit. Styret i OSG foreslår at denne saka blir tatt opp i generaldebatten etter 
årsmøtet. 
Susanne Brenna la fram saka for årsmøte og Ellen M. Syse la fram innstillinga fra styret. 
Ord i saken: Susanne Brenna, Arnfinn Beito, Knut Evensen 
Vedtak: Styrets forslag om å flytte saka til generaldebatten ble vedtatt mot 1 stemme. 
Generaldebatten:  
Ord i debatten: Susanne Brenna, Knut Evensen, Leif Arne Storrustløkken, Jonny Mathisen, 
Jan Erik Brenden, Marianne Hamre, Ellen M. Syse, Mathias Snerle, Eirik Kolbjørnshus. 
Stikkord: 

- Nasjonal fargekode lite gjennomtenkt for beitetilsyn p.g.a bruk av feil farger, men 
følger fostertellingskodene, som er innarbeidet – kodene er mere lesbare inne i fjøset 

- Følge nasjonale koder – ved eventuell endring må nasjonal kode endres 
- Mange beitebrukere/beitelag har uansett ulike koder i dag, flere typer ble nevnt 
- Merkeordninger må opplyses om i inngangene til beiteområda 

 
Årsmøtesak: 9 g. Leiepris pr. enhet fra Oppland Radiobjøllelag v/Valgkomiteen 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

Valgkomiteen i OSG vil at prisen pr. enhet skal økes for å dekke utgiftene til innkjøp av 
erstatningsenheter og den økende administrasjonskostnaden av laget 
Innstilling i saka: Det innstilles på at leieprisen pr. enhet av telespor- og findmy-enheter i 
2020 settes til kr. 270,- pr. enhet. 
Arnfinn Beito la fram saka og innstillinga for årsmøte  
Ord i saken: Ingen 
Vedtak: Valgkomiteens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Årsmøtesak: 10. Valg  
Det var 54 stemmeberettigede i årsmøtet 

a. Leder for 1 år 
Valgnemndas forslag: Knut Evensen, Fåvang Sau og Geit 
Resultat: Knut Evensen ble valgt med 50 stemmer, 3 blanke og 1 forkasta 
 

b. 2 styremedlemmer for 2 år 
Valgnemndas forslag: Ola Hareland, Lesja Sau og Geit 
Resultat: Ola Hareland ble enstemmig valgt med 54 stemmer  
Valgnemndas forslag: Gro Arneng, Slidre Sau og Geit 
Resultat: Gro Arneng ble enstemmig valgt med 54 stemmer 
Ikke på valg: Jonny Mathisen og Eirik Kolbjørnshus 
 

c. Nestleder til styret for 1 år 
Valgnemndas forslag: Ola Hareland, Lesja Sau og Geit 
Resultat: Ola Hareland ble enstemmig valgt med 54 stemmer. 
 
 



 

 

d. 3 varamedlemmer til styret for 1 år i nummerrekkefølge 
Valgnemdas forslag i rekkefølge: 

1. Frode Rudland, Kolbu Sau og Geit  
Resultat: Frode Rudland ble enstemmig valgt med 54 stemmer 

2. Marte Stine Skålenget, Gausdal Sau og Geit 
Resultat: Marte Stine Skålenget ble enstemmig valgt med 54 stemmer 

3. Anne Ingeborg Terningen, Nordre Land Sau og Geit 
Resultat: Anne Terningen ble enstemmig valgt med 54 stemmer. 
 

e. Revisor for 1 år 
Valgnemndas forslag på Toten Regnskapskontor som revisor. Resultat: Enstemmig valgt. 
 

f. 1 medlem m/vara i valgnemnda for 2 år 
Valgnemndas forslag: Inger Marie Nyløkken, Lesja Sau og Geit, m/vara Trond Dalsegg, Lom 
Sau og Geit 
Resultat: Inger Marie Nyløkken m/vara Trond Dalsegg ble enstemmig valgt med 54 stemmer 
 

g. Leder i valgnemnda for 1 år 
Valgnemndas forslag på leder i valgnemnda: ingen 
Resultat: Arnfinn Beito m/vara Inger Marie Nyløkken ble enstemmig valgt med 54 stemmer 
 

h. Valg av 5 utsendinger til årsmøte i NSG 2020 
Valgnemdas forslag: Da Oppland Sau og Geit i år har bare 4 utsendinger til årsmøte i NSG 
innstilte valgnemnda på Knut Evensen og en loddtrekking mellom de resterende 4 i styret. 
Som vara ble innstilt: Frode Rudland, Marte Stine Skålenget og Ola M. Sylte. 
Ord i saka: Pål Kjorstad 
Årsmøtet ble forspurt om 1. vara kan være den i styret som ikke kom med blant de 3 i styret 
utenom Knut Evensen. 
Vedtak:: 

1. Knut Evensen, leder i OSG 
Trekking i styret av 3 utsendinger mellom Ola Hareland, nestleder i OSG, Jonny 
Mathisen, Eirik Kolbjørnshus og Gro Arneng 

Vara: 
1. Den som ikke blir med av styret 
2. Frode Rudland, 1. vara i styret 
3. Marte Stine Skålenget, 2. vara i styret 
4. Ola Masseng Sylte, leder i Nord-Fron Sau og Geit 

 
i. Møteleder for årsmøtet i 2021 

Valgnemndas forslag: Frode Rudland m/ vara Ola Hareland  
Resultat: Enstemmig valgt. 
 

j. Valg av ansvarlig til utleie av utstyr i Oppland Radiobjøllelag for 1 år 
Valgnemndas forslag: Driftsleder i Oppland Radiobjøllelag Pål Kjorstad.  
Resultat: Enstemmig valgt. 
  
 



 

 

k. Fastsette godtgjørelser til tillitsvalgte, til leder og til rovviltansvarlig i 
2020 

Valgnemndas forslag til møtegodtgjørelse/godtgjørelse for oppdrag for styret er kr. 200 pr. 
time fra avreise til hjemkomst. Kjøregodtgjørelse dekkes etter Statens satser, for tiden kr. 4,03 
pr. km med skattefri sats kr. 3,50 pr. km. Telefonmøte godtgjøres med kr. 600 pr. møte. 
Resultat: Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt  
 
Valgnemndas forslag på ledergodtgjørelse for 2020: kr. 25.000 + godtgjørelse for møter og 
eventuelle prosjekter.  
Resultat: Enstemmig vedtatt. 
Valgnemndas forslag på godtgjørelse for rovviltarbeid i 2020: kr. 15.000 i fast godtgjørelse 
og kr. 200 pr. time for utført arbeid. Kjøregodtgjørelse dekkes etter Statens satser.  
Resultat: Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt 
 

Årsmøtesak 11. Arbeidsoppgaver og budsjetter 2020 
Pål Kjorstad gikk gjennom forslaget til arbeidsplan for styret og forslag til budsjetter for 
fylkeslaget og radiobjøllelaget. Han presiserte at arbeidsplanen med kulepunkter og 
underpunkter hadde blitt brukt på hvert styremøte i arbeidsåret 2019, slik årsmøtet i 2019 sa. 
 
Styrets forslag til prioriterte arbeidsoppgaver 2020: 

• Bidra til at eit medlemskap i NSG skal lønne seg både i 2020 og framover for 
småfehaldet i Oppland 

• Bygge vidare på organisasjonen Oppland Sau og Geit 
• Innspill til jordbruksforhandlingene 2020 
• 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 inkludert større samarbeid 
m/Hedmark Sau og Geit, Oppland Bondelag og Oppland Bonde- og Småbrukarlag 

• Bidra i arbeidet for økt oppslutning om sauekontrollen 
• Medlemsverving – mål mer enn 1200 medlemmer i 2020 
• Oppdatering av hjemmesida, inkludert rovviltartikkelen og facebook-sida vår 
• 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/om Ring 41, geit og OGL 
• Planlegge kontaktmøter/4 regionmøter i 2020/21 og seminar/årsmøte i februar 2021 
• 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 2 felles styremøte og samarbeide mere med Hedmark Sau og Geit 
• Arrangere tur for i Oppland Sau og Geit i 2020 

Ord i saka: Ingen. 
Vedtak: Styrets forslag ble gjennomgått og godkjent. 
 
 
 



 

 

Styrets fremmet dette budsjettet for fylkeslaget på årsmøte: 
Fylkeslaget  Budsjett 2020 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018 

Inntekter:         
Kontingenter  kr  400 000,00   kr   322 595,00   kr  335 000,00   kr   337 743,00  
Ekstra driftstilskudd  kr    49 500,00   kr    63 060,00   kr    61 800,00   kr                -    
Sponsor/annonser/kurs  kr  127 500,00   kr   128 000,00   kr  128 000,00   kr   128 000,00  
Renteinntekter  kr     4 000,00   kr      4 723,00   kr     5 000,00   kr       6 004,00  
Årsmøte/seminar         
Sponsor/billetter demonstrasjon  kr              -     kr   108 823,28   kr  112 790,00   kr                -    
Tilskudd og andre inntekter  kr    20 000,00   kr    21 174,00   kr    15 000,00   kr     18 331,00  
Sum inntekter  kr  601 000,00   kr   648 375,28   kr  657 590,00   kr   490 078,00  
          
Utgifter:         
Fagdag, rundskriv, mm  kr     5 000,00   kr               -     kr     4 800,00   kr       9 600,00  
NSG-produkter til videresalg  kr    10 000,00   kr      1 280,00   kr              -     kr     18 932,00  
Ledergodtgjørelse  kr    25 000,00   kr    25 000,00   kr    25 000,00   kr     25 000,00  

Tillitsvalgtgodtgjørelse  kr    85 000,00   kr    71 212,50   kr    85 000,00   kr     98 788,00  

Rovviltarbeid  kr    43 000,00   kr    38 700,00   kr    30 000,00   kr     23 300,00  

Fastgodtgjørelse administrasjon  kr  110 000,00   kr   110 000,00   kr  110 000,00   kr   110 000,00  

Regnskap/annet  kr    17 000,00   kr    16 800,00   kr    13 500,00   kr     13 500,00  
Arbeidsgiveravgift  kr    30 000,00   kr    28 377,00   kr    30 000,00   kr     29 373,00  
Møteutgifter rovvilt  kr    11 000,00   kr   102 061,76   kr  112 790,00   kr                -    
Revisjon/rekvisita/fakturering  kr    10 000,00   kr      9 049,12   kr     5 000,00   kr       4 264,00  
Årsmelding  kr    25 000,00   kr    21 580,00   kr    24 000,00   kr     23 398,00  
Årsmøte inkl. støtte til utsendinger  kr    80 000,00   kr   122 228,22   kr  110 000,00   kr     60 983,00  

Styre-/medlemsmøter.  kr    35 000,00   kr    47 168,14   kr    20 000,00   kr     19 817,00  

Porto  kr     7 000,00   kr      3 667,12   kr     4 500,00   kr       6 728,00  
Reisekostnader  kr    33 000,00   kr    33 083,92   kr    45 000,00   kr     62 494,00  
Premier, gaver, andre kostnader  kr    16 500,00   kr    25 559,00   kr    10 000,00   kr     24 384,00  

Andre kostnader, æresmedlemmer  kr     6 000,00   kr      1 438,91   kr     3 000,00   kr     25 000,00  

Bilgodtgjørelse rovvilt  kr    12 500,00   kr    12 694,50   kr    25 000,00   kr       8 749,00  
Sum utgifter  kr  561 000,00   kr   669 900,19   kr  657 590,00   kr   564 310,00  

          

Resultat  kr    40 000,00  -kr    21 524,91   kr              -    -kr     74 232,00  
 
Ord i saka: Ingen 
 
Vedtak: Arbeidsoppgaver og budsjett for fylkeslaget i 2020 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 



 

 

Styret fremmet dette budsjett for Oppland Radiobjøllelag på årsmøte: 
Budsjett Oppland Radiobjøllelag 2020     

      

Inntekter Budsjett 2020 Rekneskap 2019 

Egne midlar      

Tilskot FKT og OBB  kr      745 000,00   kr     1 195 000,00  

Leieinntekter radiobjølle/fms  kr   1 820 000,00   kr     1 577 154,00  

Leieinntekter salsteinsavlesere  kr         18 000,00   kr           12 000,00  

Refusjon tap av bjøller/overforbruk  kr      125 000,00   kr           40 250,00  

Servicehjelp, prosjekter  kr                         -     kr         147 677,00  

Renteinntekter  kr           1 900,00   kr              1 938,00  

Sum inntekter  kr   2 709 900,00   kr     2 974 019,00  

      

Utgifter     

Kataloger, mapper  kr                         -     kr                            -    

Saltsteinavlesere  kr         15 600,00   kr           32 800,00  

Godtgjørelser prosjekter  kr                         -     kr         144 925,00  

Abonnement  kr   1 100 000,00   kr         704 027,04  

Utstyr  kr   1 350 000,00   kr     1 930 386,41  

Fastgodgj. administrasjon  kr         90 000,00   kr           90 000,00  

Regnskap  kr         17 500,00   kr           16 800,00  

Godtgjøringer  kr                         -     kr                            -    

Arbeidsgiveravgift  kr         12 000,00   kr           26 682,00  

Kontorleie/rekvisita  kr                         -     kr                            -    

Fakturering, revisjon  kr         16 500,00   kr           16 150,56  

Årsmelding  kr         12 000,00   kr           10 790,00  

Årsmøte  kr         10 000,00   kr              7 880,14  

Styre-/medlemsmøter  kr                         -     kr                            -    

Porto  kr           3 000,00   kr              2 552,00  

Reisekostnader  kr         15 000,00   kr           14 497,61  

Andre kostnader  kr           2 000,00   kr              2 193,02  

Sum utgifter  kr   2 643 600,00   kr     2 999 683,78  

      

Resultat  kr         66 300,00  -kr           25 664,78  
Innkjøp etter tilskudd, abonnement: kr. 270,- og sikkerhetsmargin for å slippe å komme i ny 
underskudd-situasjon. 



 

 

Ord i saka: Arnfinn Beito, som la frem følgende forslag: «Oppland Radiobjøllelag har økt i 
omfang, og foreslår at budsjettet blir økt med kr. 10.000 i administrasjonsutgifter.» 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 
Vedtak: Budsjettet for Oppland Radiobjøllelag ble enstemmig vedtatt med de endringer som 
årsmøtet vedtok, som vist under: 
 
Budsjett Oppland Radiobjøllelag 2020     
      

Inntekter Budsjett 2020 Rekneskap 2019 

Egne midlar      
Tilskot FKT og OBB  kr      745 000,00   kr     1 195 000,00  

Leieinntekter radiobjølle/fms  kr   1 820 000,00   kr     1 577 154,00  

Leieinntekter salsteinsavlesere  kr         18 000,00   kr           12 000,00  
Refusjon tap av bjøller/overforbruk  kr      125 000,00   kr           40 250,00  

Servicehjelp, prosjekter  kr                         -     kr         147 677,00  

Renteinntekter  kr           1 900,00   kr              1 938,00  
Sum inntekter  kr   2 709 900,00   kr     2 974 019,00  

      

Utgifter     
Kataloger, mapper  kr                         -     kr                            -    

Saltsteinavlesere  kr         15 600,00   kr           32 800,00  

Godtgjørelser prosjekter  kr                         -     kr         144 925,00  
Abonnement  kr   1 100 000,00   kr         704 027,04  

Utstyr  kr   1 350 000,00   kr     1 930 386,41  

Fastgodgj. administrasjon  kr      100 000,00   kr           90 000,00  
Regnskap  kr         17 500,00   kr           16 800,00  

Godtgjøringer  kr                         -     kr                            -    

Arbeidsgiveravgift  kr         12 000,00   kr           26 682,00  
Kontorleie/rekvisita  kr                         -     kr                            -    

Fakturering, revisjon  kr         16 500,00   kr           16 150,56  

Årsmelding  kr         12 000,00   kr           10 790,00  
Årsmøte  kr         10 000,00   kr              7 880,14  

Styre-/medlemsmøter  kr                         -     kr                            -    

Porto  kr           3 000,00   kr              2 552,00  
Reisekostnader  kr         15 000,00   kr           14 497,61  

Andre kostnader  kr           2 000,00   kr              2 193,02  

Sum utgifter  kr   2 653 600,00   kr     2 999 683,78  
      

Resultat  kr         56 300,00  -kr           25 664,78  
 
 
 



 

 

Årsmøtesak 12. Tid og sted for årsmøte 2020 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

Det har vært størst stemning for at årsmøte/seminaret blir arrangert i Oppland, og styret ber 
om forslag på årsmøtested. Tidspunktet er mest naturlig lørdag 20/2-2021. 

Dette er steder vi har vært de siste åra: 
• 2020: Scandic Hafjell, Øyer – sammen med Hedmark 
• 2019: Storefjell Resort Hotel, Gol – sammen med Buskerud 
• 2018: Comfort Hotel Runway, Gardermoen – sammen med Hedmark og Buskerud 
• 2017: Spidsbergseter Resort Rondane – sammen med Hedmark 
• 2016: Quality Hotel Strand, Gjøvik – sammen med Hedmark og Akershus 
• 2015: Dombås Hotell, Dombås 
• 2014: Radisson Blu Resort Beitostølen, Øystre Slidre 
• 2013: Gudbrandsdal Hotel Spidsbergseter, Ringebu – sammen 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 

Møteleder Ellen M. Syse la fram saka og innstilte på at styret i utgangspunktet foreslo Quality 
Hotel Strand på Gjøvik. 
Ord i saka: Arnfinn Beito, som mente at Nord-Gudbrandsdalen stod for tur og foreslo 
Dombås Hotell, Dombås som sted. 
Vedtak: Årsmøte 2021 blir arrangert den 20. februar i Oppland. Styret fikk fullmakt fra 
årsmøtet til å ta endelig vedtak i saka basert på drøftinger i møtet og praktiske føringer som 
måtte komme opp. 
 

Årsmøtesak 13. Avslutning 
I årsmøtet kom det hilsninger og takk for samarbeidet i 2019 fra Oppland Bondelag v/Kristina 
Hegge og Oppland Bonde- og Småbrukarlag v/Astrid Olstad. 
Etter at årsmøtesakene var ferdig behandlet overlot møteleder Ellen M. Syse ordet til leder 
Knut Evensen, som takket for tilliten, takket Ellen M. Syse for innsatsen i styret i Oppland 
Sau og Geit, takket alle for engasjementet og deltagelsen på årsmøtet og ønsket lykke til 
videre med seminaret og vel møtt til årsmøtemiddag med seremoni senere om kvelden med 
utdeling av premier og gaver. 
 
 



 

 

Årsmøtesak 14. Generaldebatt 
Generaldebatten ble innledet av møteleder Marthe Lang-Ree, som først tok opp igjen de 2 
sakene fra årsmøtet som ble vedtatt behandlet under generaldebatten: Årsmøtesak 9 e. Politisk 
påvirkning i rovdyrsaker v/Slidre Sau og Geit og Årsmøtesak: 9 g. Fargekoder på saueslips 
v/Skjåk Sau og Geit. Ord og punkter som ble tatt opp her er gjengitt i referatet i saken over. 
Ellers ble disse temaene tatt opp: 
Arnfinn Beito: 1. Savner innspill/svar til forvaltningsplan for Langsua fra OSG. 2. Mente at 
sakene og innstillingen til sakene på årsmøtet kom for sent fram til utsendingene. 
Ola M. Sylte: 1. Vil ha tur i regi av OSG, svar: denne er på arbeidsplanen 2. Påpekte at 
høytaler-anlegget for besøkende på Staur er svært dårlig, svar: vi sender dette til NSG. 3. Vil 
ha større fokus på at utmarka sikres for framtidig beitebruk. 
Kristina Hegge: Vi må ha fokus på klimaet og kunnskap om klimaavtala jordbruket har 
vedtatt. Denne vil være viktig i forhold til «Klimakur», som nå er kommet opp. 
Susanne Brenna: Etterlyste siste nytt om kompetansebeviset, svar: Alle som er pålagt å ta det 
må ta det via nettløsning i Animalia. 
Bjørn Even Stenberg: har tatt kurset på ca. 2 timer, ble ikke klokere og er på den andre siden 
frustrert over at små besetninger ikke må ha kompentanse. 
Irene Amundgård: 1. Det er 2 forvaltningsområder for rovvilt – beiteprioritert og 
rovviltprioritert. Vi må stå sammen og bruke byrdefordelingsprinsippet ved å bl.a. kreve at all 
rovviltforvaltning må forvaltes ned på bestandsmålet. 2. Kritiserte høringa rundt jervesona i 
Oppland, da ikke lokallaga fikk vite dette gjennom organisasjonen, men fra beitelaga, svar: 
denne prosessen har vært tatt grundig senere av fylkesstyret. 
Arnfinn Beito: Lokallaget hans i Valdres var mest aktivt da de hadde store utfordringer med 
freda rovvilt, hva skal lokallaget drive med? Svar: Vi viser til 3 kjempeinnlegg fra lokallaga i 
Fåvang, Nordre Land og Lesja på seminaret. Det er ingen tvil om att aktivitet må skapes 
gjennom god drift av lokallaget. 
Per Gihle: Tok opp båndtvangutfordringen i forholdet mellom til de som bruker gjeterhund og 
andre m/laushund, svar: dette er en prioritert oppgave for styret i OSG fremover.  
Ola S. Venås: Tips i utfordringa rundt båndtvang for oss som bruker gjeterhund er å ta med 
seg utskrift fra «Lovdata» der det står at hund i arbeid er frikjent for båndtvang. 
Marthe Lang-Ree: 1. Gunhild Stordalen er flink, men har minst 25 ansatte rådgivere, noen 
sier også flere. Hva kan landbruket og beitenæringa stille opp med? Vi skulle hatt en 
frontfigur i media som hadde talt vår sak. 2. Må arbeide mere for at folk skal spise lam, og da 
norske lam. På norsk sokkel i Nordsjøen spiser de ca. 1000 kg kjøtt hver dag, dette er 
importert, tollfritt kjøtt. Kokkene der har sagt at de vil ha hatt norsk kjøtt, hvorfor er ikke det 
naturlig? Vi har store utfordringer, men veldig gode produkter å tilby! Vi ønsker oss alle 
sammen lykke til inn i framtida!! 
 

Årsmøtesak 15. Utdeling av premier og utmerkelser og årsmøtemiddag 
I premiesamlinga under årsmøtemiddagen ble det foretatt markering med utdeling av premier 
og utmerkelser i regi av Oppland Sau og Geit. Marthe Lang-Ree ledet seremonien, der Knut 
Evensen, Peder Leirdal, Pål Kjorstad, Gro Arneng (med fantastisk kveding av dottera), Eirik 
Kolbjørnshus og Erling Skurdal bistod i utdelingene.  
 
Premier og utmerkelser ble tildelt disse fra Oppland: 
Premie for beste vær ble tildelt: Lars Olav Leirdal, avdeling 57 Toten 
Premie for beste spælvær ble tildelt: Anton Myhrmoen avdeling 45 Fåvang 
Premie for beste bukk ble tildelt: Ragnhild og Øyvind Krogsveen, Fåvang Sau og Geit 



 

 

Premie for beste gjeterhund: Mali Tungen, Dovre Sau og Geit 
Premier for beste lokallag i Oppland: 

1. Fåvang Sau og Geit, kr. 5.000,- 
2. Nordre Land Sau og Geit, kr. 2.500,- 
3. Ringebu Sau og Geit, kr. 1.250,- 

Sidsel Røhnebæk, FMIN og Fåberg Sau og Geit, ble tildelt fylkeslagets diplom 
Erling Skurdal, Nortura, ble tildelt fylkeslagets diplom 
Stein Myhrsveen, Fåvang og Furuseth, ble tildelt fylkeslagets diplom 
Bjørnar Bakken, Sør-Fron Sau og Geit, ble tildelt fylkeslagets diplom 
Per Nyhus, Sør-Fron Sau og Geit, ble tildelt fylkeslagets diplom 
Anne Ingeborg Terningen, Nordre Land Sau og Geit, ble tildelt fylkeslagets diplom 
Ellen M. Syse ble takket for sin store innsats som nestleder i OSG 
Martin Mostue takket Oppland for at Hedmark ble bedd og kunne være med på samlinga 
Ole Gløtvold takket for maten og for en flott og inspirerende helg 
 

Årsmøtesak 16. Fagforedrag  
• Praktisk avl i bruksbesetning v/Kjetil Lien  
• Praktisk sauavl i værholdslagsbesetning, v/ Pål Egil Rønn 
• Praktisk sauavl i avlsbesetning og organisasjonsarbeid, v/Peder Leirdal 
• Orientering om beitebruk i Hedmark og Oppland, v/Sidsel Røhnebæk 
• Marked for sau og lam, v/Erling Skurdal  
• Info fra Norsk Sau og Geit, v/Kjell Erik Berntsen 
• Info og nyheter fra Findmy, v/Arnstein Solem 
• Info og nyheter fra Telespor, v/Nicolay Boberg Jansen 
• Info og praktisk bruk av kadaverhunder, v/Jonny Mathisen 
• Praktisk bruk av elektronisk overvåking, v/Pål Kjorstad 
• Hvordan skape større aktivitet i lokalaga v/Knut Evensen 
• Slik gjør vi det i Nordre Land Sau og Geit, v/Marianne Hamre 
• Slik gjør vi det i Lesja Sau og Geit, v/Irene Amundgård 
• Info om produkter fra Husdyrsystemer/Fron Traktorservice, v/Olaf Larshaugen 
• Info om produkter fra Felleskjøpet, v/Rune Lostuen 

Det er lagt ut pdf-fil av alle foredraga på hjemmesiden til OSG 
Utstillere under arrangementet:  
Husdyrsystemer v/Olaf Larshaugen fra Fron Traktorservice 
Findmy AS v/Erlen Arntzen og Arnstein Solem 
Telespor AS v/Audun Beitnes MacMillan og Nicolai Boberg Jansen 
Fåvang Sau og Geit m/jubileumsboka v/Sigurd Krekke og Hans Hjelstuen 
NSG–medlemsbutikk v/Frode Rudland og Ola Hareland 
Scandic Hafjell, Øyer, 21. – 23/2 2020 
  
               Marianne Hamre                                             Kjell Egil Ramstad 
                       (sign)                                                                   (sign)    
                 årsmøtevalgt                                                        årsmøtevalgt                                       
 
               Ellen M. Syse                                             Pål Kjorstad  
                    (sign)                                                                   (sign)                    
                 Møteleder                          Sekretær 


