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PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE 30.06.2020 
 
 
Sted:   Teams videomøte 
 
Møteledelse:  Ordfører Ragnhild Sæle 
Referent:   Urda Blichfeldt 
 
Saksliste 

 
1. Opprop, godkjenning av sakliste og valg av to  

representanter til å underskrive protokollen 

2. Markedssituasjonen for småfeprodukter med hovedvekt på kjøtt fra sau, lam 

og kje. 

• Status 

• Tiltak på kort og lengere sikt 

• Produksjonsregulering 

3. Åpen post 

4. Avslutning 
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Sak 1 Opprop, godkjenning av sakliste og valg av to  

representanter til å underskrive protokollen 

 
Dokument som fulgte saken: 

• Deltakerliste sendt på e-post 29.06.2020 

 
Opprop 
Ordfører Ragnhild Sæle ønsket velkommen og foretok opprop i henhold til deltakerliste.  
Det var 19 stemmeberettigede til stede.
  

 Representantskapsmedlemmer  
 

1  Ragnhild Sæle Ordfører 
 

2  Arvid Wold Varaordfører 
 

-  Gunnar Haugo Geiterepresentant 
 

3  Eli Folven Geiterepresentant 
 

-  André Kristoffersen Geiterepresentant 
 

-  Audun Seilen Gjeterhundrepresentant 
 

4  Arild Johan Johansen Fylkesleder Østfold 

-  Stein Bentstuen Fylkesleder Akershus 

-  Per-Joar Os Nesthun Fylkesleder Hedmark 

5  Martin Mostue Vara fylkesleder Hedmark 

6 * Knut  Evensen Fylkesleder Oppland 

7  Lars Bjarne Linneflaatten Fylkesleder Vestfold 

8  Gerd Jorde Fylkesleder Buskerud 

9  Knut Johan Hvistendahl Fylkesleder Telemark 

10  Kåre Blålid Fylkesleder Aust-Agder 

11  Sven  Haughom Fylkesleder Vest-Agder 

12  Kjell Åge Torsen Fylkesleder Rogaland 

13  Reidar Kallestad Fylkesleder Hordaland 

14  Jo Risløv Vara fylkesleder Sogn og Fjordane 

15  Ronald Slemmen Fylkesleder Møre og Romsdal 

-  Olav Edvin Heggvold Fylkesleder Sør-Trøndelag 

16  Oddbjørn Kaasa Fylkesleder Nord-Trøndelag 

17  Marit Langeland Vara fylkesleder Nordland 

18  Jan Ottar Østring Fylkesleder/1. vara styret Troms 

19 * Bjørn Tore  Søfting Fylkesleder Finnmark   
  

Sentralstyret 

 
 

 

20  Kjell Erik Berntsen Styrets leder Styret 

21  Pål Kjorstad Styrets nestleder Styret 

-  Sigurd Vikesland Styremedlem Styret 

22  Anne Kari Leiråmo Snefjellå Styremedlem Styret 

23  Else Horge Asplin Styremedlem Styret 

24  Torill Undheim Styremedlem Styret 

25  Marthe 
  

Lang-Ree Styremedlem Styret  
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Valgnemnda 

 
 

 

26  Torhild F. Sisjord Rådsleder Valgnemda 

   
Andre deltagere 

  

-  Helge Olaf Aas Rådsleder Ull- og klipperådet 

-  Sven Reiersen Rådsleder Avlsrådet for sau 
   

 Ansatte Norsk Sau og Geit  
 

27  Lars Erik Wallin Generalsekretær Ansatt i NSG 

28  Urda Blichfeldt Kommunikasjonsrådgiver Ansatt i NSG 

29  Thor  Blichfeldt Avlssjef Ansatt i NSG 

      
 
* Kontrollutvalget - Bjørn Tore Søfting (leder) og Knut Evensen (medlem) 
 
Forfall: Gunnar Haugo, André Kristoffersen, Audun Seilen, Stein Bentstuen, Per-Joar Os Nesthun, Olav Edvin 
Heggvold, Sigurd Vikesland, Helge Olaf Aas og Sven Reiersen. 
 

Godkjenning av saksliste 
Det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste. 
 
Valg av to representanter til å skrive under protokoll sammen med ordføreren 
Ordfører Ragnhild Sæle spurte møtedeltakerne om forslag. Det var ingen forslag og ordfører 
foreslo Eli Folven og Oddbjørn Kaasa til å signere protokollen. 
 

Vedtak: 
Følgende personer signerer protokollen sammen med ordføreren: 
1. Eli Folven 
2. Oddbjørn Kaasa 

 
Sak 2 Markedssituasjonen 
 
Dokument som fulgte saken: 

• Presentasjon fra Markedsrådet i NSG: «Hvordan kan vi øke salget av kjøtt av småfe 

og skape markedsbalanse?» 

 
Presentasjon av Markedsrådet i Norsk Sau og Geit v/ Marthe Lang-Ree, Jan Ottar Østring og 
Else Horge Asplin. Presentasjonen er vedlagt. 
 
Disse hadde ordet: Lars Bjarne Linneflaatten (fylkesleder Vestfold), Ronald Slemmen 
(fylkesleder Møre og Romsdal), Knut Evensen (fylkesleder Oppland), Kåre Blålid (fylkesleder 
Aust-Agder), Kjell Åge Torsen (fylkesleder Rogaland), Arvid Wold (varaordfører), Jo Risløv 
(fylkesleder Sogn og Fjordane), Bjørn Tore Søfting (fylkesleder Finnmark), Reidar Kallestad 
(fylkesleder Hordaland), Lars Erik Wallin (generalsekretær), Torhild F. Sisjord (valgnemnda), 
Knut Johan Hvistendal (fylkesleder Telemark), Arild Johan Johansen (fylkesleder Østfold),  
Ragnhild Sæle (ordfører) og Kjell Erik Berntsen (styreleder). 
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Oppsummering fra diskusjonen, med kommentarer og spørsmål: 
 

• Får kunden den varen de etterspør tidlig i sesongen? Kunne vi solgt mer dersom vi 

hadde levert til slakt tidligere? 

Svar fra Markedsrådet: Tror det er behov for lam tidlig i sesongen. Det må være 

ferskt kjøtt på plass når kampanjer og marked er der. 

I presentasjonen fra Markedsrådet presiserer styret i NSG viktigheten av at kjøttet må 

på markedet til den tiden som er vanlig og at det ikke må planlegges utsatt sanking 

og slakting, selv om det er en forsinket beitesesong mange steder. 

• Må huske på at det går 7-10 dager fra dyra levers til slakt og til kjøttet er ute i 

markedet. 

• Svar fra styreleder: Om slakting: Trekker frem 2015 som eksempel, da lammene 

ble levert sent til slakt. Når markedet etterspør lam, men næringa ikke kan levere, 

åpnes det for generell tollnedsettelse i en angitt periode. Da er det fritt fram å 

importere det en ønsker i denne perioden. Dette er en uheldig situasjon som vi må 

unngå. Forståelse for at det er en sen vår, og at noen vurderer å utsette sankingen, 

men på grunn av erfaringen fra 2015 ønsker styret å fraråde dette. 

• Takket for fin presentasjon fra Markedsrådet. Positive tilbakemeldinger på at NSG har 

opprettet et markedsråd. Imponerende hva dette rådet har fått til på kort tid. 

• Må satse på de tradisjonelle utsalgskanalene, og få varene i butikk-kjedene. REKO-

ringer, bondens marked o.l. som utsalgsmuligheter må komme i andre rekke. 

• Ønsker ikke en situasjon hvor vi må ta i bruk produksjonsregulering. Tanker om 

produksjonsregulering bør legges på hylla. 

• Diskusjon om hvor bredt vi skal samarbeide om markedsreguleringen. Viktig med en 

felles dialog og felles informasjon. 

• Tilbakemelding fra ulike slakterier om at det er for mange lam i klasse P, og for 

mange av de store, tunge lammene som blir sendt til slakt sent på høsten. 

Slakteriene vil helst ha lam med 18 – 23 kg slaktevekt og av god kvalitet. 

• Trekker frem en gratis oppskriftsbok med lam fra Opplysningskontoret for kjøtt og 

Kokkelandslaget, som ble gitt ut på 90-tallet. Oppfordring til Markedsrådet om å 

undersøke om man kan samarbeide med noen om å gi ut en lignende bok på nytt. 

• Spørsmål om kjedene er tilfreds med dagens salg av småfekjøtt, og derfor ikke 

prioriterer å markedsføre lam og kje? Er det mulig å presse inn mer i markedet? Må 

næringa selv ut og markedsføre sine produkter. 

• Hvordan vil markedsaktørene og kjedene se på at næringa selv går ut og vil selge 

kjøtt? 

• Etterspør fokus på kje i diskusjonen. Prisen på kje er veldig lav, og man er avhengig 

av produksjonstilskuddet. Lite informasjon fra Nortura om slakting av kje og geit. 

Svar fra Markedsrådet: Tar med innspillene i det videre arbeidet. Noe av 

bakgrunnen for den lave prisen er at små slakt gir en høy slaktekostnad. Nortura har 

ikke mottaksplikt på kje på grunn av at de ikke får det ut i markedet. 
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• Nortura nekter å ta imot slakt dersom KSL-revisjonen ikke er i orden. Nå har det 

kommet et nytt kompetansekrav i forbindelse med den nye dyrehelseforskriften. Er 

det mulig å ta inn kompetansebevis som et ekstra krav? 

• Svar fra Markedsrådet: Tillit til næringa er grunnleggende for salget av småfekjøtt, 

og bør være et gjennomgående tema i arbeidet. Støtter forslaget om 

kompetansekrav. 

• Vil oppfordre til å ikke utsette slaktingen. Vil sette oss i en vanskelig situasjon dersom 

vi begynner med dette. Anerkjenner at ikke alle har mulighet til å tidlig slakt, men 

oppfordrer de som kan til å levere tidlig. 

• Helsetjenesten for sau er i ferd med å lage dyrevelferdsprogram for sau. Norsk Sau 

og Geit er med i referansegruppen. Her diskuteres det blant annet hvem kravet om 

dyrevelferdsprogram skal gjelde, og om det skal være styrt av størrelse på besetning. 

Bør unngå at dette fungerer på samme måte som med KSL, hvor slaktet blir kjørt i en 

annen kategori dersom man ikke har oppfylt kravet. 

• Mange av småfeproduktene er frivillige å ta inn i butikk, så her må butikksjefen selv 

bestille varene. Vil oppfordre til aksjoner hvor man etterspør produktene i 

lokalbutikker, slik at dagligvarehandlene føler at det er en etterspørsel. Spesielt viktig 

i distriktene. Videre må næringa selv også sørge for at produkt i butikk blir kjøpt, 

ellers blir det ikke tatt inn slike varer igjen. 

• God dyrevelferd er viktig, men man må også stille hardere produksjonskrav. 

• Forslag om å sende ut felles informasjon til alle medlemmene i NSG om 

markedssituasjonen, slakting til rett tid og slaktekvalitet. Viktig med saklig og god 

informasjon, som kan brukes lokalt. 

Svar fra Markedsrådet: Synes dette er et godt innspill. Usikker på om 

informasjonen skal distribueres gjennom fylkeslaget, eller direkte fra NSG sentralt. 

Svar fra ordfører: Noen fylkesledere erfarer at informasjon de sender ut stopper 

opp hos lokallagsleder. 

 

Sak 3 Åpen post 
 
Ragnhild Sæle oppfordret fylkeslederne til å komme med innspill til saker fra neste 
møte. Nytt representantskapsmøte er satt opp 18. august 2020. 
 
Forslag til tema: 

 
• Kan Markedsrådet få en dialog med kjedene og markedsregulator? 

• Status fra fylkeslagene på beiting, dyr og rovvilt 

• Status for Metanmåleren 
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Sak 4 Avslutning 
 
Styreleder Kjell Erik Berntsen avsluttet med å takke for et godt møte og en interessant 
diskusjon. Han uttrykte at han var glad for at Markedsrådet har kommet i gang med 
arbeidet. Han var positiv til debatten om tillit og dyrevelferd, og understrekte viktigheten av 
å formidle disse verdiene til samfunnet.  
 
Salgssvikt og overskudd har kostet næringa 260 millioner. Næringa må få kontroll på 
markedssituasjonen. Må starte med forbruker. Produktene må etterspørres i butikk og de må 
omsettes. 
 
Liker tanken med strengere krav til produksjon. 
 
Videre la styreleder til at det snart skal komme nye kostholdsråd. EAT-rapporten og Klimakur 
2030 har ikke vært positive for småfenæringa, og her bør man finne gode politiske 
samarbeidspartnere fremover. Næringa må komme i dialog med Arbeiderpartiet. 
Viktig hva som skjer i Stortinget høsten 2020.  
 
Ordfører Ragnhild Sæle takket for møte og ønsket god sommer. 
 

 
 
 
 

Ås, 30.06.2020 
   
 
 
 

_____________________________ 
Ragnhild Sæle 

 
 
 
 

_____________________________ 
Eli Folven 

 
 
 
 

____________________________ 
Oddbjørn Kaasa 

 


