PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSK SAU OG GEIT 10.-11.03.2021 (Teams)

Møteledelse:

Ordfører
Varaordfører

Ragnhild Sæle
Arvid Wold

Referenter:

Siv Bøifot
Anne Grete Stabekk
Per Fossheim (sak 17)
Karianne Kjelstrup (sak 18)
Lars Erik Wallin (sak 19)
Thor Blichfeldt (sak 20)

Sakliste:
1. Åpning
2. Opprop
3. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden for møtet
4. Valg av to utsendinger til å skrive under møteprotokollen sammen med ordføreren
5. Valg av fullmaktskomité
6. Lederens tale
7. Årsmelding 2020
8. Regnskap 2020
9. Melding fra Kontrollutvalget
10. Budsjett 2021
11. Kontingent 2022
12. Valg – Innstilling fra Valgnemnda
a) Leder
b) 3 styremedlemmer for 2 år
c) Vararepresentanter til styret i nummerrekkefølge
d) Nestleder
e) Ordfører med varaordfører i Representantskapet
f) Tre geiteholdere til Representantskapet
g) Tre varamedlemmer for geiteholdere i Representantskapet i nummerrekkefølge
h) 1 gjeterhundrepresentant til Representantskapet
i) 1 varamedlem for gjeterhundrepresentant i Representantskapet
j) Valgnemnd (tre representanter med vararepresentanter (regionene sør, vest og
midt) etter forslag fra fylkene i regionen
k) Leder og nestleder for Valgnemnda
l) Revisor
13. Valg av Kontrollutvalg m/vara
14. Revisjon av NSGs lagslover
15. Innkommet sak fra Nord-Trøndelag Sau og Geit
16. Organisasjonsutvikling – NSGs 5 prioriterte satsningsområder
17. Hundeskader på småfe
18. Registreringskrav for Border Collie
19. Jordbruksforhandlingene 2021
20. Orienteringssaker
21. Uttalelse(-r) fra Årsmøtet
22. Avslutning
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Sak 1.

Åpning

Ordfører Ragnhild Sæle (nr. 1) åpnet årsmøtet og ønsket velkommen til årsmøte på Teams. Det fremkom på
skjermen til enhver tid for alle deltakere at det ble gjort opptak av møtet.

Sak 2.

Opprop

Varaordfører Arvid Wold (nr. 2) foretok opprop i henhold til deltakerliste.
Deltakerne besvarte opprop via SmartVote.

1
2

Ragnhild
Arvid

Sæle
Wold

Ordfører
Varaordfører

3
4
5
6
7
8
9

Kjell Erik
Pål Skoe
Else Horge
Anne Kari L.
Torill
Sigurd
Marthe

Berntsen
Kjorstad
Asplin
Snefjellå
Undheim
Vikesland
Lang-Ree

Styrets leder
Styrets nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

10
11
12

Gunnar
André
Eli

Haugo
Kristoffersen
Folven

1. geiterepresentant
2. geiterepresentant
3. geiterepresentant

13

Audun

Seilen

Gjeterhund-representant

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Stein
Jens Ola
Hans Kr.
Kåre
Marit
Gerd
Knut Reidar
Bjørn Tore
Irene
Per-Joar O.
Jon Gunnar
Reidar
Oddmund
Kjetil
Arnt
Kato

Bentstuen
Lundestad
Ørbek
Blålid
Taksdal
Jorde
Bråten
Søfting
Gallavara
Nesthun
Karterud
Kallestad
Hilldal
Rødland
Bakke
Hilleren

Akershus
Akershus
Akershus
Aust-Agder
Aust-Agder
Buskerud
Buskerud
Finnmark
Finnmark
Hedmark
Hedmark
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland

Fylkesleder (vara kontrollutvalget)
Fylkesutsending (deltok 10. mars)
Fylkesutsending (deltok 11. mars)
Fylkesleder
Fylkesutsending
Fylkesleder
Fylkesutsending
Fylkesleder (leder kontrollutvalget)
Fylkesutsending
Fylkesleder
Fylkesutsending
Fylkesleder (medlem valgnemnda)
Fylkesutsending
Fylkesutsending (2.vara styremedlem)
Fylkesutsending
Fylkesutsending
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30
31
32
33

Ronald Cato
Mats
Jon Kåre
Marit

Slemmen
Ranes
Løvoll
Langeland

Møre og Romsdal
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal
Nordland

Fylkesleder
Fylkesutsending
Fylkesutsending
Vara fylkesleder
(for Anne Kari L. Snefjellå, styremedlem)

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Ketil
Oddbjørn
Tone
Knut
Ola
Jonny
Gro
Kjell Åge
Hanne
Hallvard
Jon Egil
Iren V.
Arne
Roger

Trongmo
Kaasa
Våg
Evensen
Hareland
Mathisen
Arneng
Torsen
Lundal
Veen
Østerhus
Hidle
Berge
Løvik

Nordland
Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Oppland
Oppland
Oppland
Oppland
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland

Fylkesutsending
Fylkesleder (medlem valgnemnda)
Fylkesutsending
Fylkesleder (medlem kontrollutvalget)
Fylkesutsending
Fylkesutsending
Fylkesutsending
Fylkesleder
Fylkesutsending
Fylkesutsending
Fylkesutsending
Fylkesutsending
Fylkesutsending
Vara fylkesleder
(for Ragnhild Sæle, ordfører)

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Solgun
Jo
Jostein
Olav Edvin
Knut
Knut Johan
Sanne
Jan Ottar
Øystein
Sven
Nina
Lars Bjarne
Tore
Arild Johan

Haugen
Risløv
Flatland
Heggvold
Vågø
Hvistendahl
Løyte Riis
Østring
Fossmo
Haughom
Mølland
Linneflaatten
Felin
Johansen

*

Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Telemark
Telemark
Troms
Troms
Vest-Agder
Vest-Agder
Vestfold
Vestfold
Østfold
Østfold

Fylkesutsending
Fylkesutsending
Fylkesutsending
Fylkesleder
Fylkesutsending
Fylkesleder
Fylkesutsending
Fylkesleder (1.vara styremedlem)
Fylkesutsending
Fylkesleder
Fylkesutsending
Fylkesleder
Fylkesutsending
Fylkesleder
Fylkesutsending (ikke påmeldt)

Deltakere med talerett
62
63
64

Eirik
Arvid
Sven

Kolbjørnshus
Årdal
Reiersen

Leder Ull- og klipperådet
Leder Gjeterhundrådet
Leder Avlsrådet for sau
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65
66
67

Torhild F.
Anders
Roy

Sisjord
Svare
Mikkola

Valgnemnda (leder)
Valgnemnda
Valgnemnda

68
69
70
71
72
73
74

Thor
Urda
Siv
Per
Karianne
Anne Grete
Lars Erik

Blichfeldt
Blichfeldt
Bøifot
Fossheim
Kjelstrup
Stabekk
Wallin

Norsk Sau og Geit
Norsk Sau og Geit
Norsk Sau og Geit
Norsk Sau og Geit
Norsk Sau og Geit
Norsk Sau og Geit
Norsk Sau og Geit

Fjelltveit
Støen
Fuglestad
Havrevoll
Hval
Heggland
Hitland
Helgeland
Klaseie

Norges Bondelag
Animialia
Team ung i NSG
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk Landbrukssamvirke
Sikringsradioen AS
Innstilt som 1. vara til styret
Innstilt som 3. vara til styret
Animalia

Avls- og seminsjef
Kommunikasjonsrådgiver
Kontorsjef
Beite- og utmarksrådgiver
Gjeterhundrådgiver
Rådgiver organisasjon/ull og klipp
Generalsekretær

Gjester
75
76 *
77
78
79
80
81
82
83
*

Bodhild
Ståle
Elin
Øystein
Julie
Maren M.
Nils Inge
Håvard
Mina
Forfall

Nr. 1-62 har stemmerett. Nr. 15 hadde stemmerett 10. mars. Nr. 16 hadde stemmerett 11. mars.
Forfall (stemmeberettigede):
10. mars:
Nr. 11
Andrè Kristoffersen
Nr. 16
Hans Kr. Ørbek
Nr. 62
NN
11. mars:
Nr. 3
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 15
Nr. 55
Nr. 62

Kjell Erik Berntsen
Gunnar Haugo
Andrè Kristoffersen
Jens Ola Lundstad
Jan Ottar Østring
NN

Fraværende fra kl. 13:30 til kl. 15:30
Nr. 15 Jens Ola Lundstad representerte istedenfor
Østfold hadde ingen påmeldt utsending

Delvis fraværene pga. uvær og nettrøbbel
Fraværende fra kl. 10:00-11:00
Fraværende fra kl. 10:00-11:00 og kl. 12:15-15:00
Nr. 16 Hans Kr. Ørbek representerte istedenfor
Østfold hadde ingen påmeldt utsending
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Sak 3.

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden for møtet

Dokument som fulgte saken:
• Innkalling til årsmøte i Norsk Sau og Geit onsdag 10. og torsdag 11. mars 2021, datert 10.02.2021
• Program og tidsplan datert 24.02.2021
• Forretningsorden for Årsmøtet
Ingen hadde kommentarer eller spørsmål til sak 3. Ordføreren minnet om taletiden (inntil 5 minutter) og
oppfordret til å ha korte innlegg. Pga. gjennomføring på Teams ba hun om at skriftlige fremlegg måtte
sendes inn på mail til ub@nsg.no og at man måtte be om ordet via SmartVote.
Vedtak:
Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent.

Sak 4.

Valg av to utsendinger til å skrive under møteprotokollen sammen med
ordføreren

Vedtak:
1. Gerd Jorde (nr. 19)
2. Olav Edvin Heggvold (nr. 51)

Sak 5.

Valg av fullmaktskomité

Vedtak:
1. Urda Blichfeldt (nr. 69)
2. Karianne Kjelstrup (nr. 72)
Ettersom møtet ble gjennomført digitalt måtte det være ansatte i NSG som via innlogging i Teams og
SmartVote til enhver hadde oversikt over tilstedeværelse og stemmeberettigede. Logg fra Teams og
SmartVote foreligger.
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Sak 6.

Lederens tale

Styreleder Kjell Erik Berntsen (nr. 3) innledet sin tale med å minne oss om hvor raskt det siste året har gått
og at sist vi møttes var jo nettopp på årsmøte som ble avsluttet 12.03.20, samtidig som Norge stengte ned
som følge av korona-pandemien. Det har vært et spesielt og et tungt år og korona-situasjonen har preget
organisasjonen vår og samfunnet for øvrig. Det ble den første tiden mye usikkerhet. Ettersom tiden har gått
har vi kommet oss godt gjennom det. Det har også vært en tid hvor det har viktig å gi hverandre «et klapp
på skuldra», det er noe vi alle trenger.
Styrelederen tok også opp markedssituasjonen som har blitt snudd på hodet. På reguleringslager i februar var
det tomt for alle kjøttslag, - det har knapt nok skjedd før. Man håper at det er nok slakt på industriens lagre
og at det blir leveranse utover sesongen, spesielt i august, slik at vi unngår ukontrollert import.
Det har vært godt salg fra slakterier og kjedene. Styreleder mener det gode salget er en følge av pandemien,
men også i stor grad et resultat av stort fokus på produkt ut i markedet. Storkjøkken har vært stengt og folk
flest har vært mye mer hjemme. Det har vært positivt fokus på norsk mat og norske verdier. I tillegg har det
vært gode kampanjer og utvidet salgssesong. Styrelederen tror ikke det er stengte grenser som påvirker det
gode salget da kjøttsalget på grensen som oftest er svin og kylling. Men lam har nok vært et godt alternativ
når det måtte gjøres innkjøp i Norge. Vi må huske å se tilbake på dette og ta med det som er positivt videre.
Korona-året har gjort at vi må omstille oss på flere måter og Teams er vi nå godt kjent med og det fungerer
veldig godt. I går ble det gjennomført åpent fagmøte om marked. Det var ca. 120 personer som deltok og det
var 2 interessante og lærerike timer. Det kom mange gode tilbakemeldinger umiddelbart etter møtet og det
er et tydelig signal på at vi trenger flere slike møter.
Styreleder tok også opp hvordan vi kan bli bedre på informasjon og det å bruke tjenestevei i alle ulike ledd i
organisasjonen vår. Han nevnte spesielt fadderordningen som styret har satt i gang ovenfor fylkesledere.
Han utfordret også fylkeslederne ved å spørre om «når tok du som fylkesleder sist kontakt med styreleder for
oppdatering». Gjensidighet er bra og vi kan utvikle oss og gjøre hverandre gode. Det kan være vanskelig for
styreleder og styret generelt og vite hva som skjer lokalt dersom vi ikke får tilbakemeldinger.
I lagslovene står det at det skal føres protokoll fra styremøter som skal sendes til NSG sentralt eller legges på
hjemmesiden. I 2020 var det 6 av 18 fylkeslag som gjorde det. Her må det gjøres en bedre jobb. Vi er en
felles lenke og sammen er vi ikke sterkere enn det svakeste leddet.
Sammen er vi en lenke og det er hver enkelt ledd sitt ansvar å ta kontakt. Bruk styreleder og gjør oss god og
sterk. Godt årsmøte. Takk!
Styreleders tale ble tatt opp for diskusjon i generaldebatten.
Vedtak:
Årsmøtet tar lederens tale til etterretning.

Sak 7.

Årsmelding 2020

Dokument som fulgte saken:
• Årsmelding 2020
Generalsekretær Lars Erik Wallin (nr. 74) henviste til utsendt årsmelding 2020 på e-post og pr post.
Generalsekretæren forutsetter at alle har lest denne grundig og for å spare tid til debatt ble ikke hele
årsmeldingen i sin helhet bli lest opp i år. Regnskap og revisorberetning ble lest opp fra årsmeldingen i sak 8.
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Årsmelding ble tatt opp for diskusjon i generaldebatten. Det ble påpekt at arbeidsplaner manglet i
årsmeldingen.
Vedtak:
Årsmeldingen for 2020 ble enstemmig vedtatt, med de kommentarer som kom frem i møtet.

Sak 8.

Regnskap 2020

Dokument som fulgte saken:
• Regnskap for 2020 med resultat, balanse og noter er trykket i årsmeldingen
• Revisorberetning for 2020 er trykket i årsmeldingen
• Regnskap med budsjett for 2020 ligger under Sak 10
Generalsekretær Lars Erik Wallin (nr. 74) presenterte regnskapet for 2020.
Saksutredning:
Norsk Sau og Geits regnskap for 2020 viser et totalt overskudd på kr 1.194.088.
Virksomheten i Norsk Sau og Geit kan deles i 2 hovedområder. Dette er avls- og seminvirksomheten
(inkludert NSGs FoU virksomhet) som utgjør ca. 62 % av omsetningen, samt organisasjons- og øvrig
fagvirksomhet som står for den resterende delen av omsetningen.
Årsmøtet i NSG vedtok i mars 2020 et budsjett for dette året balansert i 0, fordelt med et overskudd på kr
930.000 på avls- og seminvirksomheten og et underskudd på kr 930.000 på organisasjons- og øvrig
fagvirksomhet.
I 2020 har avls- og seminvirksomheten nok et år vært i en mellomfase med lave kostnader pga. oppbygging
av prosjektaktivitet og vakanser i stillinger. Klimabilprosjektet ble imidlertid startet opp i 2020. For avls- og
seminvirksomheten ble det i 2020 et overskudd på kr 1.549.822.
For organisasjonen og den øvrige fagvirksomheten i NSG ble det i 2020 et underskudd på 355.734. Dette er
et bedre resultat enn budsjettert. NSG fikk et tap på finansinntekt, men tok igjen mye av dette på redusert
møte- og reisevirksomhet pga. koronapandemien, utsatt oppstart av noen prosjekter, samt utsatt
rekruttering på personal siden.
Disse hadde ordet:
Marit Taksdal (nr. 18) som ønsket litt mer forklaring av finansposter.
Generalsekretæren forklarte om de ulike sparingene NSG har og at sparingen i aksjefond i Landkreditt Extra
stupte dramatisk i løpet av de første ukene etter at Norge ble stengt ned fra 12.03.20 og at man ved ikke
har kommet opp igjen i samme nivå som vi var på før nedstengingen.
Under generaldebatten ba Kåre Blålid (nr. 17) om nærmere forklaring av note 2 Andre tilskudd.
Generalsekretæren svarte mer utfyllende på denne posten på kr 4 392 279. Andre tilskudd består av flere
prosjektmidler på fag, - FOU/Avl/EU, samt klimabilen.
Lars Bjarne Linneflaatten (nr. 59) stilte spørsmålet om hvilket fond NSG har. Generalsekretæren svarte at det
er Landkredit Extra, et rentefond som investerer i foretaksobligasjoner med lav rentefølsomhet.
Vedtak:
Årsmøtet godkjente NSGs reviderte regnskap for 2020.
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Sak 9.

Melding fra Kontrollutvalget

Dokument som fulgte saken:
• Protokoll fra møte i Kontrollutvalget onsdag 18. februar 2021
Leder av Kontrollutvalget Bjørn Tore Søfting (nr. 21) leste opp protokollen fra Kontrollutvalget.
Søfting informerte om det utfordrende, men også spennende året man har vært gjennom med mange
restriksjoner. Alt i alt har det til tross for korona-utfordringer og med nye verktøy og endrede rutiner vært
mye aktivitet i styret, i rådene, fylkeslagene og i representantskapet. Alle jobber godt, både i organisasjonen
og administrasjonen med positiv innstilling. Søfting avsluttet med at kontrollutvalget synes NSG, alt i alt, har
kommet styrket ut av året. Til slutt minnet han om at det er et forbedringspotensial for fylkeslagene i forhold
til informasjon tjenestevei.
Medlem Knut Evensen takket også på vegne av kontrollutvalget og støttet innholdet Søfting formidlet til
Årsmøtet.
Det var ingen som hadde kommentarer eller spørsmål til kontrollutvalget.
Vedtak:
Kontrollutvalget sin melding for 2020 ble enstemmig vedtatt.

Sak 10.

Budsjett 2021

Dokument som fulgte saken:
• Framlegg til budsjett for 2021
Saksutredning:
Styremedlem Sigurd Vikesland gikk gjennom styrets forslag til budsjett for 2021.
Avls- og seminvirksomheten har vært en planlagt oppbyggingsfase både når det gjelder
prosjektvirksomhet og bemanning. Dette fortsetter også i 2021 og vil fremdeles gi moderat
kostnadsvekst i dette året. For avls- og seminvirksomheten er det derfor budsjettert med et
overskudd på kr 1.110.000.
For den øvrige organisasjonsdriften og virksomheten vil planlagt prosjektering på blant annet nye
websider, nytt medlemssystem og nytt gjeterhund-program bli gjennomført i år. Styret ønsker også å
styrke bemanningen på organisasjonsområdet. Selv om det pga. koronasituasjonen vil være
innsparinger på reisevirksomhet er det ikke mulig å unngå budsjettering med underskudd for
organisasjonsdriften i 2021. Det budsjetteres med et underskudd på kr 710.000.
Totalt for hele virksomheten NSG er det da budsjettert med et overskudd på kr 400.000.
Det var ingen som hadde kommentarer eller spørsmål til budsjett.
Vedtak:
Styrets framlegg til budsjett for 2021 ble enstemmig godkjent.
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Generaldebatten ble gjennomført etter sak 10.
Disse hadde ordet i generaldebatten:
Marthe Lang-Ree (nr. 9), Kåre Blålid (nr. 17), Ketil Trongmo (nr. 34), Knut Evensen (nr. 37), Kjell Åge Torsen
(nr. 41), Knut Johan Hvistendal (nr. 52), Lars Bjarne Linneflaatten (nr. 59), Sven Reiersen (nr. 64), Øystein
Havrevoll (nr. 78) fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Det var mange positive tilbakemeldinger på en veldig god tale fra styreleder og flere ga uttrykk for at de
kjente seg igjen i det leder formidlet. Flere fylkesledere har også opplevd at det spesielt dette året har vært
tyngre på flere måter. Det ble også gitt tydelig uttrykk for at styret i NSG har gjort en god jobb og at det er
positivt at fadderordningen nå er på plass. Det skaper positiv gjensidighet og viktig å holde seg til, selv i
pressede situasjoner. Det ble presisert at informasjonsflyten ikke alltid fungerer optimalt, det må fungere fra
«topp til bunn» og vil bidra til bedre kommunikasjon.
Rådene våre ble trukket frem som viktige bidragsytere i styrets arbeid og spesielt nevnt ble Team Ung. Vi må
jobbe for det positive og vi må bli enda flinkere til å trekke frem de gode historiene slik som Lundteigen
nevnte i fagmøtet 09.03.
Mye skryt for fagmøtet som ble gjennomført 09.03. Det burde være mange flere til stede så tilsvarende
arrangement må markedsføres bedre og bredere i forkant. Vi må fremsnakke egen næring og vi må stå rustet
når det kommer uheldige og negative omtaler på sosiale medier. Det å sette fokus på marked må være et
prioritert arbeid. Marked er i svært stor grad politisk styrt og vi må si fra tydeligere med kunnskap, opplysning
og samarbeid. Vi må jobbe med temaer som pris, tilgjengelighet, budskap, «løsning på fremtiden»,
opplysning om beitebruk og metanmåling. Vi må spre kunnskap gjennom å være ambassadører for næringa
vår. Vi må snakke masse om «Jord til Bord» og vi må bruke riksdekkende media for å formidle vårt budskap.
I jordbruksforhandlingene må vi presse på for å få økt inntekt i næringa og ikke komme dårligere ut enn
andre næringer.
Arbeidsplan/informasjonsflyt i årsmelding ble etterlyst. Det kom også noen spørsmål under generaldebatten
som gjaldt regnskap og årsmelding. Det er gjengitt under hhv. sak 7 og sak 8.
Øystein Havrevoll (nr. 78) takket for invitasjonen til NSGs årsmøte og presiserte viktigheten av både marked
og økonomi i saueholdet. Det må være økonomi i det man driver med og vi har ikke råd til å miste flere nå av
våre 13 500 sauebruk og 280 geitebruk. Staten og øvrige organisasjoner støtter også det faktum. Havrevoll
roser NSG for å ha opprettet Team Ung og ønsket oss lykke til videre.
Varaordfører Arvid Wold (nr. 2) takket for gode og konsise innlegg i generaldebatten.

Sak 11.

Kontingent 2022 og framover

Dokument som fulgte saken:
• Oversikt over kontingentsatser for årene 2008 – 2021 med fordeling mellom de ulike leddene i
organisasjonen.
Styremedlem Marthe Lang-Ree presenterte utviklingen for kontingentsatser for årene 2008 – 2021,
og la frem styrets innstilling.
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Styrets framlegg:
Medlemskontingenten i Norsk Sau og Geit går til driften av organisasjonen og fordeles mellom NSG
sentralt (kalt landslag), fylkeslag og lokallag og er den eneste reelle inntektskilden til dette.
Styret i Norsk Sau og Geit vil med dette legge fram 3 konkrete saker vedr. medlemskontingenten
framover i tillegg til framlegg på endrede satser fra 2022. Dette må evt. innarbeides i lagslovene.
1. Fortsatt delt kontingent for hovedmedlemmer ved 50 dyr eller endring til 1 sats for
hovedmedlemsskap
2. Innføring av egen ungdomskontingent for medlemmer under 25 år
3. Årlig regulering av kontingentsatser og fordeling av disse i henhold til Konsumprisindeks (KPI)
Sak 11 pkt. 1:
Fortsatt delt kontingent for hovedmedlemmer ved 50 dyr eller endring til 1 sats for
hovedmedlemsskap
Årsmøtet i NSG 11. og 12. mars 2020 vedtok, etter innsendt sak fra Nordland Sau og Geit, i sak 15:

«Det utarbeides et framlegg til lik sats for hovedmedlemsskap som frammes som lovendring i
Årsmøtet 2021».

Styret har behandlet dette i møte 9. og 10. februar 2021. Administrasjonen har beregnet at en felles
sats for hovedmedlemmer, med dagens kontingentsatser, må legges på minst kr 1 570.
Styret i Norsk Sau og Geit anbefaler ikke å over til en felles kontingentsats for hovedmedlemmer.
Kommentarer:
Hordaland Sau og Geit v/Kjetil Rødland la fram forslag for å beholde nåværende satser på
hovedmedlemsskap og kr 50 i økning av støtte/husstand og æresmedlem. I tillegg ønskes de en
3.dje sats for hovedmedlemsskap over 150 dyr. Det ble også diskutert felles medlemskontingent.
Det ble derfor votert over 3 alternativer:
1. Styrets forslag
38 stemmer
2. Hordalands forslag
15 stemmer
3. Felles
4 stemmer
Det var totalt 57 av 60 stemmeberettigede til stede under voteringen (delegatene nr. 10, 51 og 55
var ikke til stede).
Vedtak:
Årsmøtet støtter styrets forslag (med 38 stemmer). Kontingent for hovedmedlemmer skal fortsatt
skal være delt i 2 satser, en sats 0-50 dyr og en sats på over 50 dyr.

Sak 11 pkt. 2:
Innføring av egen ungdomskontingent for medlemmer under 25 år
Etter innspill fra Team ung i NSG foreslår styret at det innføres en egen ungdomskontingent som et
alternativ til hovedmedlemsskap for medlemmer under 25 år.

Side 10 av 28

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSK SAU OG GEIT 10.-11.03.2021 (Teams)
Mulige forutsetninger:
• Ungdomskontingenten gjelder til og med det året en fyller 24 år
• En kontingentsats uavhengig av dyretall
• Tilgang til medlemsbladet Sau og Geit på nett (kun digital tilgang, ikke sendt hjem i posten)
• Evt. rabatt på klippe-kurs, seminkurs, ullhåndteringskurs og gjeterhund-kurs som NSG arrangerer (%
rabatt må diskuteres)
• Forsøke å forhandle rabattavtaler med aktuelle leverandører: Øremerker, Sauekontrollen/Animalia,
Norsk Landbruksrådgivning
Disse hadde ordet:
Audun Seilen (nr. 13), Kåre Blålid (nr. 17), Gerd Jorde (nr. 19), Kjetil Rødland (nr. 27), Knut Evensen
(nr. 37), Hallvard Veen (nr. 43), Jo Risløv (nr. 49), Knut Johan Hvistendahl (nr. 53), Lars Bjarne
Linneflaatten (nr. 59)
Kommentarer:
Det var stor positivitet for ungdomskontingent. Et spørsmål rundt dette var om ikke sats for
ungdomskontingent burde ligge tilsvarende husstandsmedlem/støttemedlem.
Det var også litt spørsmål rundt kulepunktene 3 da det blir uheldig om NSG utlover rabatter på vegne
av arrangementer i regi av lokal- og fylkeslag, spesielt på aktiviteter slik som klippe-kurs, som
allerede er presset økonomisk. Her kom det forslag om NSG evt. kan vurdere tilskuddsordning. Det
ble presisert at evt. rabattordninger er noe NSG skal jobbe med hvis det blir vedtatt en egen
ungdomskontingent.
(valg v/SmartVote) 56 stemmeberettigede (delegatene nr. 10, nr. 11, nr. 51 og nr. 55 var ikke til
stede ved avstemming)
Vedtak:
For
Mot
Blank

54 stemmer
2 stemmer
0 stemmer

Fra 2022 innføres det en ungdomskontingent i Norsk Sau og Geit for medlemmer under 25 år.

Sak 11 pkt. 3:
Årlig regulering av kontingentsatser og fordeling av disse i henhold til Konsumprisindeks
(KPI)
Styret foreslår at det fra 2023 innføres en årlig regulering av satsene for medlemskontingenter og
fordeling mellom NSG sentralt, fylkeslag og lokallag, i henhold til konsumprisindeks (KPI) pr. 1.
september året før.
Et slikt system kan gjøre at kontingent for neste år ikke må opp til behandling i årsmøtet hvert år,
men at kontingent fremmes som sak når det er behov for en grundigere justering.
Dette var også et av innspillene i Årsmøtet 2020.
Disse hadde ordet:
Kåre Blålid (nr. 17) og Jostein Flatland (nr. 50)
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Kommentarer:
Det ble tatt til orde for at kontingent skal være en årsmøtesak.
(valg v/SmartVote) 57 stemmeberettigede (delegatene nr. 11, nr. 51 og nr. 55 var ikke til stede
ved avstemming)
Vedtak:
For
Mot
Blank

12 stemmer
45 stemmer
0 stemmer

Årlig regulering av KPI blir ikke innført.

Sak 11:

Medlemskontingent i Norsk Sau og Geit 2022

Kontingentsatsene ble sist justert i 2020.
Med bakgrunn i resultatførte underskudd i organisasjonsdriften både i 2018, 2019, 2020 og budsjettert
underskudd i 2021 er det behov for økte kontingentsatser i 2022.
Styret foreslår å øke satsen for hovedmedlemmer over 50 dyr med kr 200, satsen for hovedmedlemmer 0-50
dyr med kr 150 og satsen for husstands-/støttemedlemmer med kr 50. Dette forslaget vil, forutsatt et
tilnærmet uendret medlemstall, gi en økt inntekt totalt i 2022 på ca. kr 1,5 mill., fordelt på 1 mill. til NSG
sentralt, kr 250.000 til fylkeslagene og 250.000 til lokallagene. Dette er inkludert en estimert kontingentsvikt
ved innføring av egen ungdomskontingent.
Styrets framlegg til kontingent for 2022:
Hovedmedlem
0-50 dyr

Lokallag
Fylkeslag
Landslag
Sum

Ny sats Økning
280
25
390
25
780
100
1450
150

Hovedmedlem
over 50 dyr
Ny
sats Økning
300
30
420
30
1280
140
2000
200

HusstandsUngdoms/støttemedl.
medlem
Ny
sats Økning Ny sats
195
15
100
155
15
150
200
20
550
550
50
800

Æresmedlem
Ny
sats Økning

550
550

50
50

Forslag til vedtak:
Satser for medlemskontingent i Norsk Sau og Geit økes fra 2022 i henhold til styrets innstilling.
Disse hadde ordet:
Marthe Lang-Ree (nr. 9), Audun Seilen (nr. 13), Kåre Blålid (nr. 17), Gerd Jorde (nr. 19), Kjetil
Rødland (nr. 27), Jon Kåre Løvoll (nr. 32), Knut Evensen (nr. 37), Hallvard Veen (nr. 43), Jo Risløv
(nr. 49), Jostein Flatland (nr. 50), Knut Johan Hvistendal (nr. 53), Lars Bjarne Linneflaatten (nr. 59),
Per Fossheim (nr. 71), Lars Erik Wallin (nr. 74) og Nils Inge Hitland (nr. 81)
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Kommentarer:
Positiv til ungdomssats. Kom forslag fra om å redusere denne til lik sats som husstand/-støttemedlem. Flere
var skeptiske til å øke medlemskontingent fordi det oppleves som et følsomt tema. Man er redd for å miste
medlemmer hvis det blir for dyrt og de fleste ønsker da å beholde dagens nivå.
Det er viktig med medlemspleie og verving, samt jobbe for å beholde eksisterende medlemmer.
Det kom forslag fra Aust-Agder Sau og Geit v/Kåre Blålid om å sette ungdomssatsen til kr 550 vs. 800. Det
ble derfor foretatt en del-votering på dette innen man voterte over styrets innstilling og Hordaland fremlegg
til forslag hvor man kun øker husstand/- og støttemedlem med kr 50 fra 2022.
(valg v/SmartVote) 58 stemmeberettigede (delegatene nr. 11 og nr. 55 var ikke til stede ved
avstemming)
Vedtak:
Det ble først stemt over ungdomssats:
Ungdomssats (styrets framlegg) kr 800
Ungdomssats (forslag Aust-Agder Sau og Geit) kr 550

40 stemmer
18 stemmer

Deretter ble det stemt over styrets innstilling og Hordalands fremlegg:
Styrets innstilling
27 stemmer
Hordalands forslag
31 stemmer
Satser for medlemskontingent i Norsk Sau og Geit for hovedmedlemmer forblir uendret i 2022.
Ungdomssats kr 800 innføres fra 2022 og satsen for husstands/- og støttemedlem økes med kr 50
fra 2022.

Vedtatte kontingentsatser for 2022:
Hovedmedlem
0-50 dyr

Lokallag
Fylkeslag
Landslag
Sum

Ny sats Endring
255
0
365
0
680
0
1300
0

Hovedmedlem
over 50 dyr
Ny
sats Endring
280
0
390
0
1130
0
1800
0

HusstandsUngdoms/støttemedl.
medlem
Ny
sats Økning Ny sats
195
15
100
155
15
150
200
20
550
550
50
800

Æresmedlem
Ny
sats Økning

550
550

50
50
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Sak 12.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Valg – Innstilling fra valgnemnda

Leder
3 styremedlemmer for 2 år
Vararepresentanter til styret i nummerrekkefølge
Nestleder
Ordfører med varaordfører i Representantskapet
Tre geiteholdere til Representantskapet
Tre varamedlemmer til geiteholdere i Representantskapet i nummerrekkefølge
1 gjeterhund-representant til Representantskapet
1 varamedlem for gjeterhund-representant til Representantskapet
Valgnemnd (tre representanter med vararepresentanter) etter forslag fra Representantskapet
Leder og nestleder for Valgnemnda
Revisor

Dokument som fulgte saken:
• Tillitsvalgte i NSG valgt av Årsmøtet 11. mars 2020
• Innstilling fra Valgnemnda i NSG, vedtatt 3. februar 2021
Vedr. valg til Valgnemnda:
Representantene m/vara fra region Sør (Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder), region Vest (Rogaland,
Hordaland og Sogn og Fjordane) og region Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) er på
valg i 2021.
Leder i valgnemnda Torhild F. Sisjord (nr. 65) veiledet oss gjennom foiler og viste til valgnemndas instrukser
og styringsdokumenter. Dette er viktige verktøy for å få til en god prosess. Valgnemnda har i sin prosess lagt
vekt på ambisjoner, sikre fremdrift og at det er aktive bønder i ledende posisjoner. Sisjord påpekte at det
underveis i prosessen har vært tilbakemeldinger som har sprikt i flere retninger og at de da var åpne for nye
innspill fra fylkene. Sisjord la vekt på at må skille mellom sak og person og at vi ikke måtte være fastlåste i
tankegods og utgåtte rutiner. Valgnemnda innstilling som var enstemmig ble lagt frem av Sisjord og hun leste
opp presentasjon av kandidatene (side 25-29 i saksmappa).
Sisjord opplyste Årsmøtet at 2 personer i styret i utgangspunktet ønsket å være leder, - 1. styreleder Kjell Erik
Berntsen og 2. nestleder Pål Kjorstad. Nestleder stilte valgnemnda ultimatum for å fortsette i styret som ny
styreleder. Ingen av disse personene tok valgnemnda med i sin innstilling.
Disse hadde ordet:
Kjell Erik Berntsen (nr. 3), Kåre Blålid (nr. 17), Bjørn Tore Søfting (nr. 21), Ronald Cato Slemmen (nr. 30),
Arne Berge (nr. 46), Knut Evensen (nr. 37), Jostein Flatland (nr. 50) og Torhild F. Sisjord (nr. 65)
Det kom flere reaksjoner på Valgnemndas innstilling og flere var uenig i Valgnemndas resonnement. Det ble
påpekt at siden vi i disse korona-tider ikke kan gjennomføre fysiske møter så er det uheldig å skifte ut
styreleder på nåværende tidspunkt. NSGs erfarne styreleder har dessuten vist å kunne lede i korona-tid, han
har vært respektert og han gjør en god jobb for NSG. Han er innovativ og moderne. Han har en god
personlighet og han har jobbet frem fadderordningen som fikk bred omtale i generaldebatten. Han har god
innsikt i marked og jordbruksforhandlingene og et lederskifte nå vil være spesielt sårbart i landbruksoppgjøret
som allerede er i gang.
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Det ble stilt spørsmål rundt 2 møter som var arrangert på initiativ av flere fylkeslag fordi det var flere som var
uenig i et lederskifte nå. Det kunne av andre bli oppfattet som litt uryddig og som mistillit til Valgnemnda.
Dette ble besvart med at det var invitert til møter for å få mer klarhet i bakgrunn for Valgnemndas innstilling,
og at det ikke var mistillit til Valgnemnda, men en åpen og demokratisk måte for å tilkjennegi uenighet med
Valgnemndas innstilling.
Det ble presisert at Valgnemnda, som er valgt av Årsmøtet, må gis tillit til å ha opptrådt grundig og ryddig og
at en må stole på at Valgnemnda har gjort en god jobb. Det er ellers i orden med uenighet og benkeforslag.
Flere påpekte at de vet veldig lite om den nye kandidaten som Valgnemnda har innstilt til styreledervervet.
Kjell Erik Berntsen sa seg villig til å stå på valg og de 2 kandidatene fikk mulighet for å komme med sin
appell.
Ronald Cato Slemmen meddelte at han ikke hadde så mye mer å si, men at han ville ta fatt på oppgaven med
inspirasjon og at han tar valget som det blir.
Kjell Erik Berntsen viste til sin erfaring i styret gjennom 4 år og at han mener han fremdeles har mye nyttig å
bidra med i styrearbeidet. Han la også til at han står for alt han har sagt.
Torhild F. Sisjord avsluttet med at Valgnemnda står for den innstillingen som er levert.
a) Leder (valg v/SmartVote) 60 stemmeberettigede
Det kom inn skriftlig forslag fra fylkeslederne i Aust-Agder, Rogaland, Troms og Finnmark at nåværende
styreleder Kjell Erik Berntsen forsetter som leder.
Det ble derfor votert over Valgnemndas innstilling og benkeforslaget fra de 4 fylkene.
Vedtak:
Ronald Slemmen ble valgt til leder med 39 stemmer mot 21 stemmer (motkandidat Kjell Erik Berntsen). (0
blanke)

b) 3 styremedlemmer for 2 år (valg v/SmartVote) 60 stemmeberettigede
Vedtak:
1. Sigurd Vikesland ble valgt med 59 stemmer (1 blank)
2. Else Horge Asplin ble valgt med 59 stemmer (1 blank)
3. Ketil Trongmo ble valgt med 60 stemmer (0 blanke)

c) Vararepresentanter til styret i nummerrekkefølge (valg v/SmartVote) 60 stemmeberettigede
Vedtak:
1. Nils Inge Hitland, ble valgt ved akklamasjon.
2. Jo Risløv ble valgt ble valgt ved akklamasjon.
3. Håvard Helgeland ble valgt ble valgt ved akklamasjon.
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d) Nestleder (valg v/SmartVote) 60 stemmeberettigede
Vedtak:
Marthe Lang-Ree ble valgt med 50 stemmer (9 blanke). 1 stemmeberettiget meldte fra at han ikke fikk til
avstemming. Stemmen ville ikke uansett ikke vært avgjørende.

e) Ordfører med varaordfører i Representantskapet (valg v/SmartVote) 60 stemmeberettigede
Vedtak:
Ordfører:
Varaordfører:

Ragnhild Sæle ble valgt med 43 stemmer (17 blanke)
Arvid Wold ble valgt med 53 stemmer (7 blanke)

f) Tre geiteholdere til Representantskapet
Vedtak:
1. Gunnar Haugo ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
2. André Kristoffersen ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
3. Eli Folven ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

g) Tre varamedlemmer til geiteholdere i Representantskapet i nummerrekkefølge
Vedtak:
1. Bjørn Mikael Nordgård ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
2. Anne Helene Haugen ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
3. Eva Kristin Fjørstad ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

h) 1 gjeterhundrepresentant til Representantskapet
Vedtak:
Arvid Årdal ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

i ) 1 varamedlem for gjeterhundrepresentant til Representantskapet
Vedtak:
Øystein Hadland ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
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j) Valgnemnda (tre representanter med vararepresentanter) etter forslag fra
Representantskapet
Det kom inn skriftlig forslag fra Knut Johan Hvistendal (nr. 53) på vegne av Telemark, Aust-Agder og VestAgder med forslag til region sør: Medlem: Ann Kristin Teksle og vararepresentant: Kåre Blålid.
Det kom inn skriftlig forslag fra Solgun Haugen (nr. 48) på vegne av Sogn og Fjordane med forslag til region
vest: Medlem Reidar Kallestad og vararepresentant: Tor Gaute Eikeland.
Det kom inn skriftlig forslag fra Bjørn Wæhre sekretær på vegne av Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre
og Romsdal for region midt: Medlem: Oddbjørn Kaasa og vararepresentant: Kristian Indreeide.
Vedtak:
1. Region
2. Region
3. Region
4. Region
5. Region
6. Region

Sør, medlem: Ann Kristin Teksle ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
Sør, vararepresentant Kåre Blålid ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
Vest, medlem: Reidar Kallestad ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
Vest, vararepresentant: Tor Gaute Eikeland ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
Midt, medlem: Oddbjørn Kaasa ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
Midt, vararepresentant: Kristian Indreeide ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

k) Leder og nestleder for valgnemnda
Vedtak:
Leder:
Nestleder:

Ann Kristin Teksle ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
Oddbjørn Kaasa ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

l) Valg av Revisor
Vedtak:
BDO AS

Sak 13.

Valg av Kontrollutvalg m/vara 2021-2022

Det kom inn skriftlig forslag fra Iren V. Hidle (nr. 45) fra Rogaland med forslag om gjenvalg på
kontrollutvalgets medlemmer (leder Bjørn Tore Søfting (nr. 21), medlem Knut Evensen (nr. 37) og
varamedlem Stein Bentstuen (nr. 14). Den samme innstillingen kom også som benkeforslag fra Kjell Åge
Torsen (nr. 41) fra Rogaland.
Det kom inn skriftlig forslag fra Knut Johan Hvistendahl (nr. 53 fra Telemark med gjenvalg på medlem Knut
Evensen og varamedlem Stein Bentstuen (nr. 14), samt nytt medlem Olav Edvin Heggvold (nr. 51).
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Det kom benkeforslag fra Tone Våg (nr. 36) fra Nord-Trøndelag på Knut Evensen (nr.37) som leder, samt at
det ble valgt inn et kvinnelig varamedlem.
Lars Bjarne Linneflaatten (nr 59) foreslo Gerd Jorde (nr 19) som varamedlem.
Stein Bentstuen (nr 14) meddelte at han ville trekke sitt kandidatur til fordel for Gerd Jorde (nr.19).
Jo Risløv (nr 49) etterlyste om Gerd Jorde (nr. 19) var forespurt. Gerd Jorde (nr. 19) deltok i møtet og hadde
anledning til å takke nei, det gjorde hun ikke.
Det ble først foretatt skriftlig valg på Bjørn Tore Søfting som fikk 30 stemmer og Olav Edvin Heggvold som
fikk 28 stemmer. 1 stemte blankt og delegat nr. 11 var ikke til stede ved avstemmingen, totalt 59
stemmeberettigede.
Det ble deretter foretatt valg av leder mellom Bjørn Tore Søfting med 22 stemmer og Knut Evensen med 36
stemmer. 1 stemte blankt og delegat nr. 11 var ikke til stede ved avstemmingen, totalt 59
stemmeberettigede.
Gerd Jorde ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
(valg v/SmartVote) 59 stemmeberettigede (delegat nr. 11 var ikke til stede ved avstemming)
Vedtak:
Leder:
Medlem:
Vara:

Knut Evensen ble valgt til leder med 36 stemmer mot 22 stemmer (motkandidat Bjørn Tore
Søfting), (1 blank)
Bjørn Tore Søfting
Gerd Jorde ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

Sak 14.

Revisjon av NSGs lagslover

Dokument som fulgte saken
• Norsk Sau og Geit - Lover for lands-, fylkes- og lokallag. Vedtekne 14. mars 2018
• Notat med sammenstilling av paragrafer som foreslås endret i 2021
Saksutredning:
Styret i Norsk Sau og Geit fremmer forslag om endringer i lagslovenes § 3, 6 og 8.
Styremedlem Marthe Lang-Ree la frem styrets forslag til reviderte lagslover.
Disse hadde ordet:
Marthe Lang-Ree (nr. 9), Kåre Blålid (nr. 17), Kjetil Rødland (nr. 27) og Lars Erik Wallin (nr. 74)
Kommentarer og spørsmål:
Bør det vurderes et eget avsnitt med SmartVote/Teams? Æresmedlemmer fanges opp av § 15. Ettersom KPI
ikke ble vedtatt i sak 11 pkt. 3 utgår forslaget «Alternativ» i §6.
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Vedtak:
• § 3 alternativ 2 vedtatt
• § 6 forslag alternativ ble strøket og de 2 nye punktene vedtatt
• § 8 forslag vedtatt
Norsk Sau og Geits lagslover endres i henhold til framlegg fra styret og drøftinger i møtet.
Styret og administrasjonen i NSG fikk fullmakt til å formulere ordlydene i paragrafene slik at tekstene
fremstår mer modernisert.

Sak 15.

Innkomne saker til Årsmøtet
Fra Nord-Trøndelag Sau og Geit

Dokument som følger saken:
• Årsmøtesak fra Nord-Trøndelag Sau og Geit vedr. rovviltproblematikk
Saksutredning:
Styret i Norsk Sau og Geit har mottatt sak fra Nord-Trøndelag Sau og Geit vedr. rovviltproblematikk.
Utmarksrådet og administrasjonen har gjennomgått saken og styret innstiller etter dette på følgende:
Del 1. Opprinnelig framlegg:
1. Årsmøtet i NSG ber styret og administrasjonen i samarbeid med Bondelag, Småbrukarlag og
Reindriftsnæringen arbeide aktivt for at rovviltforliket blir overholdt. Dette innebærer f.eks. at bjørn innenfor
beiteprioriterte områder blir tatt ut når den utgjør et skadepotensial.
Del 1. Nytt utkast til framlegg:

1. Årsmøtet i NSG ber styret og administrasjonen i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og
Småbrukarlag og Norske Reindriftssamers Landsforbund arbeide aktivt for at Rovviltforliket av 2011 blir
overholdt.
Disse hadde ordet:
Pål Skoe Kjorstad (nr. 4), Tone Våg (nr. 36), Kåre Blålid (nr. 17) og Per Fossheim (nr. 71)
Kommentarer og spørsmål:
Fylkesutsending fra Nord-Trøndelag Tone Våg leste opp sak til årsmøtet (side 37 og 38 i saksmappen).
Det ble diskutert ordlyden i forslaget til vedtak del 2. Første avsnitt i forslaget ble forslått fjernet.
Nestleder og leder av utmarksrådet Pål Skoe Kjorstad takket for godt fremlegg og god sak. Saken har også
vært behandlet i utmarksrådet og styret i NSG.
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Vedtak Del 1 (vedtatt ved akklamasjon):
Årsmøtet i Norsk Sau og Geit ber styret og administrasjonen arbeide for at samarbeidet med Norges
Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norske Reindriftssamers Landsforbund etableres.
Organisasjonene i fellesskap bør søke frem mot en felles strategi for gjennomføring av Rovviltforliket av 2011
(Representantforslag 163 S (2010/2011).

Del 2. Opprinnelig framlegg:
Årsmøtet i NSG ber på same måte om at det arbeides ovenfor de politiske partier om å få vurdert
sanksjonsmuligheter overfor Direktorat og Departement når rovviltforliket brytes.
Del 2. Nytt utkast til framlegg:

2. Årsmøtet i NSG ber på samme måte om at det arbeides overfor de politiske partier om å få vurdert
sanksjonsmuligheter mot Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet hver gang rovviltforliket brytes.
Vedtak Del 2 (vedtatt ved akklamasjon):
Årsmøtet i Norsk Sau og Geit tilrår at styret og administrasjonen koordinerer arbeidet i egen organisasjon
mot de politiske partiene.

Sak 16.

Organisasjonsutvikling i NSG – NSGs 5 prioriterte satsningsområder

Styremedlem Anne Kari L. Snefjellå presenterte arbeidet og plansjene med organisasjonsutvikling i NSG.
Presentasjonen er blitt forenklet siden forrige gang denne ble lagt frem for Representantskapet/Årsmøtet.
Snefjellå oppfordret alle til å ta e-læringskurset vedr. klima. Fristen for styret å gjennomføre kurset er ikke
endret, men bare tatt ut av skjemaet.
Disse hadde ordet:
Arvid Wold (nr. 2), Anne-Kari L. Snefjellå (nr. 6), Marthe Lang-Ree (nr. 9), Audun Seilen (nr. 13), Kåre Blålid
(nr. 17), Olav Edvin Heggvold (nr. 51), Sven Haughom (nr. 57), Lars Bjarne Linneflaatten (nr. 59), Thor
Blichfeldt (nr. 68) og Øystein Havrevoll (nr. 78)
Kommentarer og spørsmål:
• God presentasjon og godt fremlegg. Viktig å dra i lag og hjelpe hverandre, alle ledd må delta. Mye
arbeid ligger på fylkene og vi må følge opp Lundteigens «historiefortelling». Team Ung har delt mye,
men vi må bli enda bedre.
• Det ble presisert at vi må ha stort fokus på å sikre beiteretten, gjerdeplikten og hundeskader.
• Det kom spørsmål vedr. klimakalkulatoren og om vi har forpliktet oss til 0,5 %. Thor Blichfeldt kommer
tilbake med utfyllende svar på det i sak 20. Forslag om styremedlemmer kan påta seg flere oppgaver
istedenfor å belaste NSG ansatte.
• Klimaplansjen bør utvides og synliggjøre hvordan vi bruker fotosyntesen og binding av karbon.
• Norsk Bonde- og Småbrukarlag er positivt innstilt til samarbeid med NSG, spesielt på økonomi,
organisasjonsarbeid og rovdyr.
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Sak 17.

Hundeskader på småfe

Presentasjon ved beite og utmarksrådgiver Per Fossheim
Hund som skader småfe ser ut til å være et økende problem over hele landet. NSG har gjennomført en
kartlegging av ulykkene for å kunne målrette innsatsen i å bekjempe dem.
NSG er først med å gjennomføre landsomfattende kartlegging av problemet. Dette ble gjennomført
gjennom egenrapportering av de som har skadde eller døde småfe gjennom NSGs nettside, oktober 2020
til januar 2021.
207 saueeiere har innrapporterte 455 drepte eller skadde sauer og lam. Ingen geiter innrapportert.
Framvisningen er foreløpige inntrykk og en videre bearbeiding vil bli utført utover våren.
Undersøkelsen bør fortsette i 2021 og erfaringene bør brukes i NSG prioriteringer. Hundeloven er under
revisjon og vi bør med grunnlag i kartlegging bruke denne for å målrette bruken av informasjonsmateriell.
Politikken framstår som uklar på området gjennom en lav prioritering av lovbrudd i båndtvangsaker saker.
Kommentarer og spørsmål:
Jan Kåre Løvold: Er det en prosentvis økning i hvordan tapet utvikler seg i periodene? Hundeklubbene
ønsker å redusere båndtvangsperioden?
Svar Per Fossheim: Vi har ikke foreløpig belegg for å si svare på det. Imidlertid legger vi merke til at
enkelte kommuner gir dispensasjon fra sine egne vedtak om ekstraordinær båndtvang, noe som fører til
skader.
Øystein Havrevoll (gjest NBS): Fin kartlegging. Viktig med informasjon, ikke bare oppslag. Blir det
jobbet med dette for hytteområdene?
Svar Per Fossheim: Ja det jobbes med dette, men og vi kan jobbe mer målrettet når vi kommer videre i
dette.
Marte Lang Ree: Takker for jobben som er gjort. Hvor er skjemaene sendt fra? Kan det gjøres en
bedre jobb med å rapportere inn skadene?
Svar Per Fossheim: Vi merket tydelig at Oppland hadde en påminnelse. Vi skal gå grundigere inn i dem
og se hvor de ble sendt fra når vi jobber mer med dem.
Marit Langeland: Enkelt steder synes det som myndighetene tar tak, Hvor?
Svar Per Fossheim: Innlandet prioriteter lavt. Vestlandet ser ut til å være bedre. Vi må ser mer på
dette. Vi vil samle saken for evt. å se om det er ulike prioriteringer og reise dette politisk evt som
spørsmål i Stortinget.
Arild Johansen: Gratulerer med godt arbeid. Vi oppfordrer NSG til å lage en folder mot
grensepasseringer.
Svar Per Fossheim: Helt enig. Dette er forsøkt tatt opp og vi må ha med politisk ledelse for å få
Mattilsynet til å prioritere dette.
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Knut Evensen: Mattilsynet etterlyste dokumentasjon og det har vi nå.
Irene Gallavara: Politidistriktene henlegger saker om løshunder. I Finnmark gjør de dette hele veien.
Det hjelper ikke med telefonnummer eller foto.
Svar Per Fossheim: Situasjonen i Finnmark er spesiell. Vi har tre saken vi forsøker å få over til
Statsadvokaten. Henlegges disse har vi noe konkret å gå til Stortinget med.
Kåre Blålid: Husk gråsonene Vær tydelig i spørsmålstillingene.
Svar Per Fossheim: Vi har jobbet mye med teksten og vi vil forsøke å ta inn forstyrrelser i beitefeltet i
fortsettelsen. Det er krevende å stille spørsmålet om dette slik ta alle oppfatter det på samme måte.
Gerd Jorde: Problemet med sprengt sau ser ut til å ha å gjøre med hyttefelt.
Kåre Blålid: Er det hytteeiere som har skadehundene?
Svar Per Fossheim: Foreløpige så ser det ut som hundeiers hjemkommune er enten den samme som
dyreeier eller nabokommunen. Derfor virker det som en stor del av problemet er lokalt. Vi vet lite om
hvordan Korona har påvirket reisevirksomhet og turister. Derfor kan kartleggingen være mer spesiell i
2020 enn den vil vært i et normalår.
Gerd Jorde: Hva skjer framover?
Svar Per Fossheim: Vi jobber videre og Styret i NSG vil bestemme hvor tungt vi går inn i dette. Vi bør
ta inn over oss at gruppen gjeterhunder inneholder antagelig mange hunder som er i gjeterhundraser
men ikke brukes som det. Vi ønsker og fortsatt sikre gjeterhunden som arbeidshund og må derfor passe
den i framtiden.
Kjell Åge Thorsen: Vi må få en klarhet ut i Politidistriktene og forståelse for disse sakene?
Svar Per Fossheim: Politidistriktene dirigeres av sentrale føringer. Derfor må vi påvirke de sentrale
retningslinjene som styrer prioriteringer i politidistriktene.
Audun Seilen: Takker for godt arbeide. Viktig å samarbeide. Gjeterhund må kobles inn for å ha oversikt
over de godkjente.
Svar Per Fossheim: Ja det er viktig å sikre gjeterhunden. Vi at vi har en dialog intern i NSG slik at vi når
våre mål samtidig som vi reduserer hundeskader.

Sak 18.

Registreringskrav for Border Collie

Saksutredning:
Norsk Sau og Geit er raseklubb for Border Collie og Working Kelpie. I flere år er samarbeidsavtalen mellom
Norsk Kennel Klubb (NKK) og NSG blitt videreført.
I 2020 har RAS (rasespesifikk avlsstrategi) for Border Collie blitt gått grundig gjennom av avlsutvalget for
gjeterhund. De har gått grundig gjennom øyensykdommer for Border Collie og har tatt inn spisskompetanse
for å kunne sette de mest korrekte kravene for rasen vår.
Gjeterhundrådet ønsker at NSGs årsmøte 2021 støtter følgende registreringskrav:
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1. Gjeterhundrådet ønsker å søke NKK om at DNA test for CEA blir et registreringskrav for Border Collien. Alle
hunder som skal avles på skal være gentestet. Affiserte hunder skal ikke i avl, og hunder som er bærere skal
kun pares med DNA normale hunder.
2. Gjeterhundrådet ønsker å søke NKK om at Øyelysing blir et registreringskrav for Border Collie. Alle hunder
som skal avles på skal øyelyses før avl og hvert 3 år. Det skal ikke avles på affiserte hunder. Hunder som skal
brukes i avl skal være friske.
Avlsutvalget kan gi dispensasjon til importerte hunder med tilsvarende prøve, eller hunder som står til
avlstjeneste. Dette gjelder også tisper som blir paret i utlandet. NKK og NSG skal søkes om dispensasjon i
hvert enkelt tilfelle.
Disse hadde ordet:
Audun Seilen (nr. 13), Oddbjørn Kaasa (nr. 35) og Nina Mølland (nr. 58)
Gjeterhundrepresentant Audun Seilen fortalte litt om bakgrunnen og grunnlaget for kravene
Avlsutvalget/Gjeterhundrådet ønsket godkjent. Seilen gikk gjennom saksutredningen og anbefalte at alle leser
gjennom RAS Border Collie.
Kommentarer og spørsmål:
NSG har lagt seg på annen anbefaling enn det som er anbefalt av øyelyseforening (12 mnd.).
Hvorfor skal ikke Border Collie øyelyses like hyppig som anbefalingen til øyelyseforeningen?
- Anbefalt annet intervall, men var før avl og på hvert 3 år. Som veterinærene sa.
Skjema for øyelysing/DNA har jo mange sykdommer som kan testes for.
Hvorfor velger de å ikke følge skjema?
Veterinærene poengterte at flere punkter på skjema kan lett skape forvirring. Skjema er internasjonalt og
ment for å dekke alle raser, ikke bare Border Collie.
Hvorfor står ikke CEA under øyelysing?
- Dette er en glipp, CEA skal også stå under øyelysing.
Gjeterhundprøve er ikke det et ønske fra NSG allerede? Hvorfor er ikke dette med her?
- Avlsutvalget/Gjeterhundrådet har valgt å fokusere på øyesykdommer.
- Årsmøtet har godkjent dette tidligere, det står i RAS at man ønsker at hundene som avles på har
godkjent gjeterhundprøve.
Avlsutvalget hadde stor diskusjon når det kom til intervallene for øyelysing, om de skulle følge
øyelysingsforeningen sine anbefalinger eller sette egne intervaller. Vi er i starten av denne prosessen, der for
er det ønskelig å teste før avls og deretter hvert tredje år. Viktig å få frem fokus på øyelysing nå i starten,
sånn at vi kan jobbe videre med dette i fremtiden.
Når det kommer til skjema for øyelysing, så er dette et internasjonalt skjema som er basert på mange raser.
Avlsutvalget har plukket ut de sykdommene som de mener er viktigst å teste border collier for. DNA er også
viktig når det kommer til CEA, da øyelysing ikke dekker hele den sykdommen.
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Svar fra Audun Seilen:
Når det er krav til rasen så skal dette opp i årsmøte til organisasjonen før det kan sendes inn til NKK for
behandling. NSG er raseklubben til Border Collie og Working Kelpie. NSG ønsker at alle skal følge RAS som er
utviklet for rasen uavhengig av responsen vi får fra NKK. NKK er i gang med en del prosjekter og har gått ut
at alle oppdateringer av RAS står på vent på ubestemt tid. Det kan ta litt tid før det er behandlet inne hos
NKK. Seilen oppfordrer årsmøtet å si ja til dette kravet, vi har en utrolig god rase, som det er viktig at vi tar
godt vare på.
Vedtak:
NSG søker om å få følgende krav på foreldredyr til registrering av valper:
- DNA test for CEA/CH - collie eye anomaly/choroidal hypoplasi
- Øyelysing for CEA, PRA - Progressiv retinal atrofi, WDR - Working dog retinopati, Katarakt

Sak 19.

Jordbruksforhandlingene 2021

Dokument som fulgte saken:
• Jordbruksforhandlingene 2021 – innspill fra Norsk Sau og Geit m/vedlegg
Saksutredning:
Styret i NSG vedtok i møte 15. desember 2020 at det skulle sendes et skjema til fylkeslagene som skulle
returneres med utfylt prioriteringer til jordbruksforhandlingene 2021.
Det kom tilbakemelding fra 11 fylker, 10 med utfylt skjema.
Fylkeslagene hadde frist til å komme med endelig innspill 18. februar 2021.
7 fylker har kommet med endelig innspill. Til sammen er det hele 13 fylker som har sendt inn sine
innspill/prioriteringer til årets jordbruksforhandlinger, noe som betyr stor aktivitet i organisasjonen på dette
området.
Generalsekretær Lars Erik Wallin presenterte Norsk Sau og Geit sine innspill til jordbruksforhandlingene 2020.
Disse er sendt ut til fylkeslagene og representantskapet før møtet.
Beitetilskuddene er NSGs hoved-innspill også i år. Vi ber om en økning på 70 kr i utmarksbeitetilskudd og 20
kr i generelt beitetilskudd.
Andre prioriteringer er Investeringsmidler til vedlikehold av driftsapparat og ved generasjonsskifte, økte
bevilgninger til organisert beitebruk og prioriteringer på velferdsordningene.
På sau ber NSG om en satsøkning på 117 kr i dyretilskudd for 0-150 dyr – dette er en styrkning av små og
middelstore bruk. Vi vil beholde slaktetilskuddet for lam på dagens nivå og ønsker styrkning av tilskudd på ull.
På geit går NSG inn for økt driftstilskudd og økt grunntilskudd på geitemelk. Vi ønsker at forbudet mot
konvertering av kumelk-kvoter til geitemelk opprettholdes, at ordningen med utleie av melkekvoter avvikles
og at taket for geitemelk-kvote reduseres til 250.000 liter. Slaktetilskuddet på kje må økes til kr 500 og
vektgrensa økes til 5 kg. NSG søker også om et prosjekt for å kartlegge/overvåke smittestatus for ammegeit.
Totalt vil NSGs krav til årets jordbruksavtale utgjøre ca. 300 millioner i friske midler.
Disse hadde ordet:
Kåre Blålid (nr. 17), Knut Johan Hvistendahl (nr. 53), Kjell Erik Berntsen (nr. 3)
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Kommentarer og spørsmål:
• Har vært en god og informativ prosess i år.
• Hvorfor vil ikke NSG knytte satser til velferdsordningene til 1G?
o NSG har blitt frarådet en slik binding, da dette i visse år også kan slå feil vei. Være til hinder
for handlingsrommet i forhandlingene.
• NSG burde kreve mye mer i år. Det mener Norges Bondelag!
• Møteleder Arvid Wold takket for en grei gjennomgang

Sak 20.

Orienteringssaker fra NSG

20/1 Klima

Presentasjon av Thor Blichfeldt, som ga Årsmøtet en grundig gjennomgang på klima. Grunnleggende
klimaforståelse, landbrukets utfordringer og NSGs satsning på måling av klimagasser fra småfe.
Disse hadde ordet:
Arvid Wold (nr. 2), Marthe Lang-Ree (nr. 9), Audun Seilen (nr. 13), Kåre Blålid (nr. 17), Ronald Cato Slemmen
(nr. 30) Øystein Fossmo (nr. 56), Lars Bjarne Linneflaatten (nr. 59), Tore Felin (nr. 60), Sven Reiersen (nr.
64), Urda Blichfeldt (nr. 69), Per Fossheim (nr. 71), Øystein Havrevoll (nr. 78), Nils Inge Hitland (nr. 81)
Kommentarer og spørsmål:
Det var flere deltakere som ønsket en forklaring på hvorfor det blir større utslipp av klimagasser hvis graset
blir spist av en drøvtygger enn hvis det ligger og råtner på marka. Forklaringen er at nedbryting av gras ved
forråtnelse gir C02, fordi det er oksygen tilgjengelig. Metan (CH4) dannes under anaerobe forhold (uten
oksygentilgang). I vomma til en drøvtygger finnes det metandannende bakterier som lager noe metan som så
rapes opp. Metan er en klimagass som har en 28 ganger så sterk virkning som CO2, og dermed har det stor
betydning om nedbrutt karbon (C) blir til CO2 eller CH4.
Klarer vi å lage «den gode historien» ut av måling av metan med NSGs utstyr «Metanmåleren» opptok flere
av årsmøtedeltakerne. Thors oppfordring var å være åpen om klimabelastningen som sau og geit bidrar til, og
gjøre det til noe positivt at vi gjør tiltak for å redusere utslippet. Og så må vi raskest mulig kommer over på
de positive virkningene av drøvtyggerne og beiting i inn- og utmark, slik og konkludere med at drøvtyggerne
har en naturlig plass i en norsk bærekraftig matproduksjon.

20/2 Ull- og Klipp

Presentasjon av Eirik Kolbjørnshus (nr 62)
Rådet har hatt 2 møter. Har fått ny ullavtale (se Sau og Geit nr. 1/21). Jobber for å få inn H2 på
tilskuddsbiten i jordbruksforhandlingene. Har vært en utfordring i korona-tid å fa tak i saueklippere. Norske
klippere har fått mer å gjøre. Laget opplegg for utenlandske klipper i forhold til smittevern sammen med
Bondelaget. Jobber nå med NM til høsten.
Det var ingen som hadde kommentarer eller spørsmål til leder i Ull- og Klipp.
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Sak 21.

Uttalelse(-r) fra Årsmøtet

Vedtak:
Ingen uttalelser fra Årsmøtet 2021.

Utmerkelser 2021
Ettersom årsmøte ble gjennomført på Teams var det ikke mulig å få delt ut priser fysisk. Prisvinnere er blitt
kontaktet på forhånd og vinnere av Nasjonale priser, avlsstatuetter samt superververne vil bli invitert til å
delta på NSGs representantskapsmøte i oktober 2021 for overrekkelse av priser og diplomer. Avlsprisene for
beste sjeviotvær og beste pelsevær vil bli overrekt lokalt i hjemfylkene.
Generalsekretæren gratulerte alle prisvinnere og leste opp navn og viste frem bilder av prisene.
Årets prisvinnere:
NASJONALE PRISER I NSG 2021

Lykleprisen:
Meieribestyrer Hans Vandaskog Nesheim, Haukeli,
foreslått av Vest-Agder Sau og Geit og Rogaland Sau og Geit
Gromsauen:
Mikal Gorsetseter, Oppdal, foreslått av Sør-Trøndelag Sau og Geit
Gjeter´n:
Torkjel Solbakken, Lom, foreslått av Oppland Sau og Geit
Audun Seilen, Lonevåg, foreslått av Hordaland Sau og Geit
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AVLSPREMIER 2020

Avlsstatuetten for beste NKS-vær 2020 tildeles Guttorm Gudmestad, Rennesøy, medlem av 129
Rennesøy veraring, for væren 201640693 Hodne Gullet.
Avlsstatuetten for beste spælvær 2020 tildeles John Olav Halbostad, Høylandet, medlem av 226 Namdal
verring, for væren 201570421 Sul Løvåsen.
Avlsprisen for beste sjeviotvær 2020 tildeles Vidar Heggheim, Naustdal, medlem av 163 Sunnfjord
sjeviotring, for væren 201658876 Birkelid Ess.
Avlsprisen for beste pelssauvær 2020 tildeles Atle Arnesen og Dagrun Molvik, Syvde, for væren
201660159 Artjelson.
Avlsstatuetten 2020 for beste avkomsgranska bukk går til Marianne og Nils Skrebergene, Oppland, for
bukken 2015299 Fjell-Skre.

SUPERVERVER 2020
I 2020 ble det 2 superververe, som begge sørget for 8 nye medlemmer til laget.
Årets superververe 2020 er:
Dagfinn Knutsen, fra Karmøy Sau og Geit i Rogaland
Tore Kyllingmo, fra Hemnes Sau og Geit i Nordland
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Sak 22.

Avslutning

Ordfører Ragnhild Sæle spurte om avtroppende og ny styreleder ønsket å si noe avslutningsvis.
Kjell Erik Berntsen var ikke med i møtet lenger pga. uvær og manglende nettilgang.
Ronald Slemmen takket for et kjempeflott og vel gjennomført årsmøte. Han takket for tilliten og takket Kjell
Erik Berntsen og Pål Skoe Kjorstad for innsatsen for NSG gjennom mange år. Masse fine saker behandlet i
møtet. Mye å ta tak i og han er klar for dette. Gleder seg til å jobbe sammen med resten av styret.
Ragnhild Sæle rettet på vegne av Årsmøtet takk til Kjell Erik Berntsen og Pål Skoe Kjorstad som går ut. De
vil bli invitert til representantskapsmøtet i oktober for å bli takket av formelt, men vil foreløpig få tilsendt
blomster fra NSG.
På vegne av seg selv og Arvid Wold rettet Ragnhild Sæle også en spesiell takk til Urda Blichfeldt for en flott
teknisk gjennomføring av møtene.
Pål Skoe Kjorstad har vært med lenge og ønsket alle lykke til videre og takket for god opplæring,
kjennskap, kunnskap og erfaring i NSG. Problemer med rovvilt i utmark har vært hans spesialengasjement og
han presiserte nødvendigheten av at NSG eksisterer og hører til i det norske landbruket. Utmarka må tas vare
på og alle de som sliter her må ha støtte.
Kjorstad uttrykte undring over at Valgnemnda i NSG nå har stemplet ham som passiv og uten engasjement
siden 2015, da han overdro gården til neste generasjon. I tillegg er han stemplet som lite samarbeidsdyktig.
Til tross for dette har han jobbet hardt for NSG og ikke minst samarbeid med andre. Han har blant annet
vært med på å starte Naturbruksalliansen, det største samarbeidet NSG har på tvers av alt annet.
Pål Skoe Kjorstad ba NSGs årsmøte om å ta vare på alle medlemmer og også ta vare på de som anses som
ikke aktive. Merkelig nok er det vedtatt i dag at de som ikke er aktive fra neste år av skal få betale 50 kr
ekstra i kontingent, mens de aktive skal få slippe å betale mer, framholdt Kjorstad.
Pål Skoe Kjorstad ønsket veldig lykke til videre, spesielt til Ronald og Marthe, som skal styre skuta framover,
og det vil nok bli bra.
Marthe Lang-Ree takket for tilliten og lovet at hun skal gjøre seg denne tilliten verdig.
Ordfører Ragnhild Sæle avsluttet med å takke for et godt møte og ønsket alle lykke til.
11.03.2021
___________________________________
Ragnhild Sæle (ordfører)
___________________________________
Gerd Jorde
___________________________________
Olav Edvin Heggvold
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