
Styremøte Nordland sau og geit 

Sted: Bjerka  Dato: 11.04.2011. Klokken 11.00 

Til stede: Ann Guro Hansen, Andrè Kristoffersen, Pål Ove Wika, Christer Skreslett. 

Nina Skreslett meldte forfall med kort varsel, det ble derfor ikke mulig å kalle inn vara. 

 

Sak: 18 /2011 Møte med Nortura fabrikksjef og medlem-sjef.  

Nordland sau og geit ytrer bekymring for fremtiden, i og med at samvirket taper 

markedsandeler. Hvordan skal vi i felleskap sikre økende tilhørighet til Nortura og 

samvirket?  En av konklusjonene er at samvirke organisasjonene våre Nortura, Tine 

og Felleskjøpet må snakke samme språk. Det er enighet om at vi må ta tak i 

problemet sammen.  

Nortura har lagt en ny strategi for slaktekostnader på lette småfe. Det kommer en ny 

vekt og prislinje som sikrer at slaktekostnadene fordeles rettferdig. 

Medlemsinnskudd for kommende medlemmer: Nordland Sau og Geit foreslår at 

medlemskapet blir gratis i oppstartsfasen, og at nye medlemmer blir innvilget 

driftskreditt fra dag en. Innskuddet kan betales over flere år mot at nye medlemmer 

skriver under en intensjonsavtale. Nortura mener dette er en god ide, og skal arbeide 

videre med saken. 

Nordland Sau og Geit mottar en del klager på klassifisering av lam. Etter avtale 

sender vi disse videre til Nortura, som har et opplegg med god klagebehandling og 

oppfølging.  

Hva ønsker Nortura av Nordland Sau og Geit?  Nortura ønsker et tett og godt 

samarbeid. 

Fabrikksjefen orienterer om linjeklipp noe som skal gi et overskudd på ca 1,5 mill pr 

år, så selv med en investering på ca 6 mill ser dette ut til å bli meget lønnsomt for 

fellesskapet. Andre fordeler blant annet mindre stress for dyrene.  

 

Sak: 19 /2011 Årsmøtet 2010. 

  -Er alt utført ? 

Resolusjonene er ikke utsendt. Dette skal gjøres omgående. Andre og Christer 

                             utfører dette. 

-økonomien  i forhold til årsmøtet 2010 ser ut til å være bra. 

- søke penger til fagdag og årsmøte. Dette arbeidet skal Ann Guro og 

 Andre utføre ang. årsmøtet 2011. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



 

 

Sak: 20 /2011 Studietur for styret. 

  -finansiering:  Ann Guro og Andrè lager en søknad som sendes 

                             Nordland Fylkeskommune. Turen foreslås lagt til utlandet. 

                             Den skal gi ideer som kan brukes til videre oppbygging  

                             og utvikling av sauenæringen i Nordland.  

                             Turen skal fullfinansieres uten å berøre budsjettet for 2011.  

 

Sak: 21/2011 Sekretærfunksjon. 

                             Andrè orienterer resten av styret om at sekretær funksjonen ønskes delt mellom 

Christer og Andrè. Styret godkjenner dette. 

 

Sak: 22/2011 Ledersamling: 

  Leder samlinga blir 19. og 20. November i Bodø. 

: Andrè sjekker ut hotell og møtelokaler. 

 

-Aktuelle tema 

: Nortura, Felleskjøpet, Tine 

: Beitenekt / Mattilsynet 

: Sau kontroll 

: Lokallags økonomi / aktivt lokallag 

: Gruppe arbeid om yrkesstolthet og rekruttering 

: NSG sentralt 

 

-Finansiering  

: Ann Guro og Andrè ser på søknad til fylkeskommunen / andre 

finansieringsmuligheter. 

 

 

Sak: 23/2011 Saukontrollen 

                            Nordland sau og geit følger opp tiltak fra NSG sentralt. Sauekontrollen blir tatt opp på 

                            Ledersamlinga som egen post.  

 

 

Sak: 24/2011 Geitdagene: Nordland sau og geit vil ikke bli representert på geitdagene i Tromsø da 

geitrepresentanten i styret ikke kan møte.  

 

Sak: 25/2011 Representasjon 

  -Nasjonalt beiteprosjekt 

Vi ser at det er veldig viktig at næringa er representert. 

 

-Oppfølgingsmøte med FM Nordland ang. Rovvilt erstatninger. 

Styret møter på dette møte. Vi ønsker å ta initiativ til et feles møte med Bondelaget 

og Småbrukerlaget. 



 

Christer orienterer fra Lovund-seminaret der han representerte Fylkeslaget. Artikkel 

fra seminaret er lagt ut på hjemmesiden vår. Videre orienterer han om den planlagte 

møterunden til Fauske, Hamarøy og Meløy. Han har laget et foredrag som omhandler 

tiltak, prosjekter, finansiering, samhold og fremtiden i saueholdet. 

 

Plakater: Nordland Sau og Geit har laget noen plakater. Vi må avklare rettigheten til 

logoen, slik at de kan sendes rundt til lokallagslederne.  

 

På bakgrunn av Beitenekt er det kommet forespørsel om Nordland sau og geit kan 

vær representert på et møte med Mattilsynet i Ofoten om dette. 

Pål Ove Vika tar seg av dette. 

 

Sak: 26/2011 DNA resultater fra Jerv:  

                             Styret har sett på dette tallmaterialet. Vår felles  

                             konklusjon er publisert på hjemmesiden vår. Vi sender tallene til  

                             Fylkespolitikerne slik at vi sikrer at den nye kunnskapen kommer frem. 

                             Vi bruker tallene i det videre arbeidet ang. rovviltproblematikken. 

 

Sak: 27/2011 Varsel om beitenekt. 

  Nordland sau og geit ser meget alvorlig på saken om beitenekt. Dette er en 

                             sak som sau næringa må stå sammen om, og som fylkeslaget skal 

                             jobbe kontinuerlig med. Fylkeslagets kontaktperson er Pål Ove Vika. 

                             Nordland sau og geit vil be mattilsynet om å møte på neste styremøte juni/juli. 

 

Sak: 28/2011      Radiobjeller. 

Nordland sau og geit er kjent med at beitebrukerne blir pålagt store utgifter i 

forbindelse med bruk av radiobjeller. 

Nordland sau og geit er prinsipielt i mot at beitebrukere er pålagt store utgifter i 

forbindelse med bruk av radiobjeller. 

 

Sak:29/2011      Gjeterhund. 

Vi har fått oversendt sak om godkjenning av regelverk Nordnorsk cup og mesterskap i 

bruk av gjeterhund. 

Saken blir oversendt til gjeterhund nemnda. Vi ber gjeterhund nemnda om å komme 

med en innstilling til styret for godkjenning 

   

Sak:30/2011     Sakspapirer. 

                             Vi la ut sakspapirene på hjemmesiden vår i forkant av dette møtet. Styret 

                             ønsker fortsatt å legge ut sakslista på hjemmesida i forkant av styremøtene. Vi 

                             mener dette er en god måte å arbeide på. 

 

Møtet avsluttet klokken 17.15   

 

 STYRET                                                    


