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Sak 77/2020: Referatsaker 

- Referat frå styremøte 15.10.2020 
- Innspel valgnemnda NSG 
- Representanskapsmøte NSG 21.10.2020, vedlagt referat 
- Landbruksråd innlandet 
- Oppnemning av råd i NSG 
- Teamsmøte m/hundeskadeskjemaet 19.11.2020, Jonny og Pål deltok 

 
«PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE 21. oktober 2020 Sted: Teams (videomøte) 
Tid: 21. oktober 2020, kl. 18:00-21:30 Møteledelse: Ordfører Ragnhild Sæle og varaordfører 
Arvid Wold Referent: Urda Blichfeldt  
Sak 1 Opprop Dokument som fulgte saken: 
 • Saksdokumenter for representantskapsmøte utsendt pr. e-post 15. oktober 2019 Opprop 
Ordfører Ragnhild Sæle ønsket velkommen og foretok opprop i henhold til deltakerliste. Det 
var 24 stemmeberettigede til stede 
1 Ordfører Ragnhild Sæle Representantskapet OK  
2 Varaordfører Arvid Wold Representantskapet OK  
3 Geiterepresentant Gunnar Haugo Representantskapet OK  
4 Geiterepresentant Eli Folven Representantskapet OK  
5 Geiterepresentant André Kristoffersen Representantskapet OK  
6 Gjeterhundrepresentant Audun Seilen Representantskapet OK  
7 Fylkesleder Arild Johan Johansen Østfold OK 
8 Vara fylkesleder Mona Solberg Akershus OK Hans Kristian Ørbæk Akershus OK  
9 Fylkesleder Per-Joar Os Nesthun Hedmark OK  
10 Fylkesleder Knut Evensen Oppland OK 
11 Vara fylkesleder Åsne Fineid Vestfold OK  
12 Fylkesleder Gerd Kristin Jorde Buskerud OK  
13 Fylkesleder Knut Johan Hvistendahl Telemark OK  
14 Fylkesleder Kåre Blålid Aust-Agder OK  
15 Fylkesleder Sven Haughom Vest-Agder OK  
16 Fylkesleder Kjell Åge Torsen Rogaland –  
17 Fylkesleder Reidar Kallestad Hordaland OK  
18 Vara fylkesleder Jo Risløv Sogn og Fjordane OK  
19 Fylkesleder Ronald Slemmen Møre og Romsdal OK  
20 Fylkesleder Olav Edvin Heggvold Sør-Trøndelag OK  
21 Fylkesleder Oddbjørn Kaasa Nord-Trøndelag OK  
22 Vara fylkesleder Marit Langeland Nordland OK  
23 Fylkesleder Jan Ottar Østring Troms OK  
24 Fylkesleder Bjørn Tore Søfting Finnmark OK  



Sentralstyret Styrets leder Kjell Erik Berntsen Styret OK  
Styrets nestleder Pål Kjorstad Styret OK  
Styremedlem Sigurd Vikesland Styret OK  
Styremedlem Anne Kari Leiråmo Snefjellå Styret OK  
Styremedlem Else Horge Asplin Styret OK  
Styremedlem Torill Undheim Styret OK  
Styremedlem Marthe Lang-Ree Styret OK  
RNU – Råd, nemnder og utvalg Rådsleder Torhild F. Sisjord Valgnemnda OK 
Rådsleder Helge Olaf Aas Ull- og klipperådet –  
Rådsleder Sven Reiersen Avlsrådet for sau OK  
Ansatte Norsk Sau og Geit Generalsekretær Lars Erik Wallin  
Ansatt i NSG OK  
Kommunikasjonsrådgiver Urda Blichfeldt Ansatt i NSG OK  
Kontorsjef Siv Bøifot Ansatt i NSG OK  
Beite- og utmarksrådgiver Per Fossheim Ansatt i NSG OK  
Rådgiver organisasjon Anne Grete Stabekk Ansatt i NSG OK  
Rådgiver gjeterhund Karianne Kjelstrup Ansatt i NSG OK  
Andre deltagere Gjest Ståle Støen Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
Kontrollutvalget - Bjørn Tore Søfting (leder) og Knut Evensen (medlem)  
Forfall: Helge Olaf Aas (leder Ull- og klipperådet)  
Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saksliste sendt ut 14. oktober 2020. Det var 
ingen kommentar til innkalling og saksliste.  
Vedtak: Representantskapet godkjente sakslista som vedlagt.  
Sak 3 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med ordfører Valg av to 
representanter til å skrive under protokoll sammen med ordføreren Ordfører Ragnhild Sæle 
spurte salen om forslag. Det var ingen forslag og ordfører foreslo Åsne Fineid og Reidar 
Kallestad til å signere.  
Vedtak: Følgende personer signerer protokollen sammen med ordføreren: 1. Åsne Fineid 2. 
Reidar Kallestad  
Sak 4 Leders tale v/Kjell Erik Berntsen Styreleder Kjell Erik Berntsen innledet sin tale til 
Representantskapet med å snakke om hvordan koronapandemien har påvirket både samfunnet 
og NSG som organisasjon – både negativt og positivt. Han oppfordret til å ta i bruk digitale 
kommunikasjonsverktøy i organisasjonsarbeidet, og trakk fra Teams som et eksempel. Selv 
om korona har medført begrensninger i den fysiske møteaktiviteten, har digitale verktøy 
muliggjort hyppigere kontakt blant de tillitsvalgte. Videre i talen satte styreleder søkelyset på 
markedssituasjonen. Han redegjorde for markedsbalansen slik den ser ut i dag, og mulige 
årsakssammenhenger. Styret i NSG har opprettet et eget Markedsråd, som skal jobbe med å 
finne målrettede tiltak. Andre tema lederen tok opp i sin tale til Representantskapet var 
koronasituasjonens innvirkning på eksportvarer (til eksempel ull og frozen curd), Klimakur 
2030, Landbrukets Klimaplan og Klimakalkulatoren, NSGs klimasatsing og revidering av 
kostholdsrådene (nye råd kommer i 2022). Til slutt takket styreleder for oppmerksomheten, og 
ønsket alle et godt Representantskapsmøte. Leders tale er gjengitt i sin helhet under Vedlegg. 
Det var ingen kommentarer til leders tale.  
Sak 5 Godtgjørelser til tillitsvalgte 2021 Saksbehandler: Kontrollutvalgets leder Bjørn Tore 
Søfting Dokumenter som følger saken: • Satser for godtgjørelser til tillitsvalgte i NSG 
gjeldende fra 01.01.2020, vedtatt av Representantskapet 15. oktober 2019 • Framlegg til 
satser for godtgjørelse til tillitsvalgte i NSG gjeldende fra 01.01.2021, utarbeidet av 
Kontrollutvalget Saksutredning: Koronasituasjonen i 2020 har vist oss en helt annen 



situasjon med avvikling av møter enn det vi har hatt fram til nå. Siden midten av mars har det 
meste av møtevirksomheten foregått digitalt. For Norsk Sau og Geit (NSG) har Teams blitt et 
viktig verktøy. Selv om trusselbildet med koronapandemien vil kunne avta etter hvert, vil 
digitale møter i stor grad bli benyttet framover. Kontrollutvalget i NSG har tatt dette i 
betraktning i framlegget til godtgjøringer for sentralt tillitsvalgte fra 01.01.2021. 
Kontrollutvalget vil også be Representantskapet i NSG om å vurdere at satsene for 
godtgjøring til sentralt tillitsvalgte fra 1. januar 2022 på generelt grunnlag årlig blir justert i 
henhold til konsumprisindeks (KPI) pr. 1. oktober åre før. Satsene blir avrundet opp til 
nærmeste hele 10-krone. Konkrete endringsframlegg: • Det nyoppnevnte Markedsrådet og 
Kontrollutvalget tas inn under fast årlig godtgjørelse for leder. • Økt daggodtgjørelse som 
også foreslås å skulle gjelde digitale møter over 4 timer • Økt godtgjørelse fysiske og digitale 
møter 2 - 4 timer varighet • Fra 1. januar 2022 justeres satsene i henhold til 
konsumprisindeks pr. 1. oktober året før. Satsen avrundes opp til nærmeste 10-krone. 
Diskusjon Disse hadde ordet: Jo Risløv (vara fylkesleder Sogn og Fjordane), Bjørn Tore 
Søfting (Kontrollutvalget) og Lars Erik Wallin (Generalsekretær) Kommentarer og spørsmål 
til saken: • Spørsmål til endringsforslaget om justering av satsene i henhold til 
konsumprisindeks: Hvordan er dette med tanke på NSGs vedtekter? Svar: Representantskapet 
skal fastsette reiseregulativ og godtgjøring til styret, ordfører og tillitsvalgte etter framlegg 
fra Kontrollutvalget. Representantskapet kan gjøre et vedtak som sier at satsene skal justeres 
ihht. konsumprisindeks. Kontrollutvalgets framlegg ble lagt frem for avstemning for 
Representantskapet. Varaordfører Arvid Wold ledet avstemningen. Vedtak: Satser for 
godtgjøring til tillitsvalgte for 2021 ble vedtatt i henhold til framlegg fra Kontrollutvalget. 
Fra 01.01.2022 justeres satsene i henhold til konsumprisindeks (KPI) pr. 01.10. året før. 
Satsen avrundes opp til nærmeste 10-krone. Gjeldende satser for godtgjørelse til tillitsvalgte 
fra 01.01.2021 er vist i tabellen nedenfor. Kontrollutvalgets saksfremlegg til godtgjørelse for 
sentralt tillitsvalgte i NSG til behandling i Representantskapet 21. oktober 2020  
Gjeldende fra 01.01.2021  
Styreleder sentralstyret Fast årlig godtgjørelse 150 000  
Nestleder sentralstyret Fast årlig godtgjørelse 50 000  
Øvrige styremedlemmer sentralstyret Fast årlig godtgjørelse 10 000  
Ordfører Fast årlig godtgjørelse 15 000 
Leder sentrale råd • Avlsrådet for sau • Fagrådet for geit • Gjeterhundrådet • Ull- og 
klipperådet • Utmarksrådet • Markedsrådet • Valgnemnda • Kontrollutvalget  
Fast årlig godtgjørelse 15 000 Daggodtgjørelse (over 4 timer) 
Fysiske eller digitale møter over 4 timer. 2 000  
Godtgjørelse (2 til 4 timer) • Fysiske eller digitale møter 2 til 4 timer. 1 000  
Godtgjørelse (under 2 timer) • Fysiske eller digitale møter under 2 timer. 500 
I den faste godtgjørelsen inngår bruk av egen PC, internett og telefon, samt forberedelsestid 
og etterarbeid. NSG dekker daggodtgjørelse etter fastsatte satser, reisekostnader etter utlegg, 
og KM etter statens satser til årsmøtevalgte representantskapsmedlemmer når de møter på 
representantskapsmøter og årsmøter.  
Sak 6 Refusjon av medlemskontingent til fylkes- og lokallag Saksbehandler: Ordfører 
Ragnhild Sæle Saksutredning: Medlemskontingenten i Norsk Sau og Geit (NSG) fordeles i 
henhold til lagslovene § 6 mellom sentralleddet, fylkeslagene og lokallagene. Det er årsmøtet 
i NSG, som på hvert årsmøte, skal fastsette kontingent for kommende år og gjøre vedtak om 
fordeling av kontingent mellom sentralleddet, fylkes- og lokallag. Fylkes- og lokallagenes 
andel overføres fra NSG sentralt. Til og med 2011 ble dette gjort med en hovedoverføring 
midt i året og en etteroverføring mot slutten av året. I forbindelse med satsningen på 



medlemsverving i NSG i 2008 ble det bestemt at medlemmer som ble vervet etter 1. juli skulle 
betale ½ kontingent ut året. Det medførte blant annet mye ekstra arbeid med manuelle 
beregninger i forbindelse med etterbetaling av forholdsvis små beløp til fylkes- og lokallag. 
Dette ble ytterligere forsterket etter at NSG tok i bruk nytt medlemssystem i 2013. Styret i 
NSG vedtok i møte 21. august 2012 i sak 66/12 at refusjon av kontingentandel til fylkes- og 
lokallag skulle gjøres en gang dette året. Fra saksutredningen: «Utbetaling av fylkes- og 
lokallagenes kontingentandel vil bli gjennomført i månedsskiftet august/september. Dette er 
beregnet til ca. kr 4,4 millioner, dvs. ca. kr 150.000,- over budsjett.»  
Fra vedtaket: «Kontingentrefusjon til fylkes- og lokallagene betales ut i én omgang i år, siden 
dette nå er over vedtatte budsjett.» Etter 2012 har ordningen med utbetaling av 
kontingentandel 1 gang pr. år blitt videreført.  
Spørsmål til Representantskapet: 
 • Skal det fremmes forslag om lovendring i 2021 som tar inn at kontingentandel til fylkes- og 
lokallag utbetales 1 gang pr. år? 
 • Skal det tas inn i lovene et angitt tidspunkt i året der det ikke lenger beregnes andel av 
innbetalt kontingent til fylkes- og lokallag?  
Oppsummering fra diskusjon  
Disse hadde ordet: Gerd Jorde (fylkesleder Buskerud), Knut Evensen (fylkesleder Oppland), 
Bjørn Tore Søfting (fylkesleder Finnmark), Ragnhild Sæle (ordfører), Jo Risløv (vara 
fylkesleder Sogn og Fjordane), Kåre Blålid (fylkesleder Aust-Agder), Knut Johan Hvistendal 
(fylkesleder Telemark)  
Kommentarer/spørsmål:  
• Det er viktig at lokallagene får penger til drift, men det bør ikke tas en forhastet beslutning 
på representantskapsmøtet. Man bør være klar over de praktiske konsekvensene dette vil få 
for administrasjonen.  
• Forslag om å ta opp saken i Årsmøtet 2021, med god utredning i forkant. Administrasjonens 
argumentasjon for ulike løsninger må komme tydelig frem.  
• Var ikke klar over at refusjonen blir gjennomført slik. Sterk motstander av denne praksisen. 
• Etterspør oversikt over hvor store beløp det er snakk om. Dette må veies opp mot kostnader 
tilknyttet ressursbruk og arbeidstid i administrasjonen.  
Svar fra generalsekretæren:  
La frem noen cirkatall/estimater for beløpene det er snakk om: Fylkes- og lokallag får 
utbetalt refusjon for all mottatt kontingent fram til refusjonsberegning. Nøyaktig dato for 
utbetaling av refusjon til lokallagene vil variere litt fra år til år. I 2020 ble 
refusjonsberegningen utført 13.08. Fra 13.08.2020 og fram til d.d. er beregnet påløpt beløp 
ca. NOK 46 000,- fordelt på 18 fylkeslag og 115 lokallag. Det vil si 0,8 % i forhold til det som 
er refundert i 2020. I gjennomsnitt er dette NOK 1471,- per fylkeslag, og NOK 175,- per 
lokallag. Selv om nye medlemmer betaler halv kontingent etter 1. juli, får fylkes- og 
lokallagene refusjon tilsvarende full kontingent med grunnlag i innbetalinger fra 1. juli og 
fram til utbetaling. For støtte- og husstandsmedlemmer blir det da betalt mer ut til fylkes- og 
lokallag enn det som blir innbetalt gjennom den reduserte kontingentsatsen. 
 • Spørsmål om kostander tilknyttet refusjon av kontingenten. Dagens løsning er valgt av 
praktiske årsaker, men det bør fattes et vedtak på dette.  
• Forslag: Utsette dato for utbetalingen til fylkes- og lokallagene. F.eks. 1. november hvert år. 
Svar fra generalsekretæren: Denne løsningen vil være enkel å gjennomføre praktisk. 
• Forslag: Restbeløpet blir utbetalt ved neste års refusjon av medlemskontingent til lokal- og 
fylkeslag. Svar fra generalsekretæren: Denne løsningen vil medføre forholdsvis mye arbeid 
med dagens medlemssystem/økonomisystem. Det er ikke mulig å regne ut dette automatisk, så 



utregning må gjøres manuelt. Dette vil medføre mer arbeid enn å ha en senere 
utbetalingsdato for refusjon, eller ved to utbetalinger i året.  
Vedtak: Saken blir behandlet videre på neste møte i Representantskapet (november/desember 
2020). Administrasjonen forbereder saken.  
Sak 7 NSGs 5 prioriterte satsingsområder Saksbehandler: Styremedlem Anne Kari Leiråmo 
Snefjellå  
Dokumenter som følger saken:  
• Oppdatert presentasjon av NSGs prioriterte satsingsområder (under bearbeiding) 
Saksutredning: Norsk Sau og Geit (NSG) sine opprinnelige 4 prioriterte satsningsområder ble 
i vinter utvidet til 5, da et nytt område på «Klima og bærekraft» ble tatt inn. Dette ble 
presentert i Årsmøtet 12. mars 2020.  
Arbeidsgruppa for organisasjonens satsingsområder består av Anne Kari Leiråmo Snefjellå 
(leder), Torill Undheim, Ragnhild Sæle, Ken Lunn og Lars Erik Wallin. Arbeidsgruppa har i 
løpet av året arbeidet med en oppdatering/revisjon av de 5 prioriterte satsingsområdene, og 
vil fortsette dette arbeidet fram imot en behandling i NSGs årsmøte i mars 2021. I arbeidet 
legges det blant annet vekt på å klargjøre målsetning og virkemidler for de ulike 
satsningsområdene. Anne Kari Leiråmo Snefjellå presenterte arbeidsdokumentet for NSGs 5 
prioriterte satsingsområder. Hun gjorde Representantskapet oppmerksom på at dette er et 
dokument som er under revidering. For alle satsingsområdene er det viktig å finne pålitelige 
kilder som gir målbare tall for fremgangen, slik at man kan evaluere effekten av tiltakene.  
NSGs satsingsområder:  
• Best mulig økonomi for småfebonden – på kort og lang sikt  
• Styreleder Kjell Erik Berntsen og Ken Lunn har jobbet med dette satsingsområdet. De fant 
ut at de opprinnelige målene var for ambisiøse, noe som gjorde arbeidet tungt. Har nå prøvd 
å bygge opp tiltakene annerledes, selv om målsetningen er den samme.  
• Økt medlemstilslutning  
• Ragnhild Sæle har sett på dette satsingsområdet i samarbeid med utvalgte personer fra 
administrasjonen. Her er det viktig å få frem fordelene ved å være medlem av NSG. Ønsker 
tiltak som innebærer organisasjonskurs og - opplæring.  
• Sikre beiteretten og bruken av utmarka  
• Dette er en stor og omfattende oppgave, hvor det er mange aktører inne i bildet. Det er 
viktig at NSG setter realistiske mål som vi faktisk kan oppnå. Målsetningene innen dette 
satsingsområdet må revideres av Utmarksrådet.  
• Økt bruk av gjeterhund  
• En av satsingsområdene hvor det har vært best fremgang. NSG har dyktige tillitsvalgte som 
driver arbeidet fremover, blant annet Gjeterhundrådet. Her har vi målbare tall for avholdte 
gjeterhundprøver- og kurs. Jobber med å forbedre www.nsg.no/gjeterhund slik at dette blir et 
godt verktøy.  
• Klima og bærekraft:  
• Nytt satsingsområde. Utviklingen innen satsingsområdet måles på reduksjon i 
metanutslippet per kilo produkt (sau- og lammekjøtt/geitemjølk).  
• 3 delmål er definert: 1) Økt reduksjon i metanutslippet gjennom avlsarbeidet, 2) 
Kompetanseheving og 3) Klimakalkulatoren for sau: 500 nye brukere per år fra 2022. 
Oppsummering fra diskusjon  
Disse hadde ordet: Knut Evensen (fylkesleder Oppland), Knut Johan Hvistendahl (fylkesleder 
Telemark), Gerd Kristin Jorde (fylkesleder Buskerud), Kåre Blålid (fylkesleder Aust-Agder), 
Ronald Slemmen (fylkesleder Møre og Romsdal), Gunnar Haugo (geiterepresentant), Audun 
Seilen (gjeterhundrepresentant), Sigurd Vikesland (styremedlem)  



Kommentarer/spørsmål:  
• Positive tilbakemeldinger til arbeidsgruppa: Dette er et spennende og viktig arbeid i 
organisasjonen.  
• Godt arbeidsdokument som gir en fin oversikt over temaene NSG jobber med. Synes flere av 
tiltakene er gode.  
• Kommentarer til satsingsområdet  
Økt medlemstilslutning: Etterspør fokus på rekruttering av unge medlemmer. NSG bør lage 
en egen informasjonspakke som deles ut til nye medlemmer. Forslag om en egen 
medlemskategori/-kontingent for unge er spilt inn til Team ung. Svar: Team Ung har sendt 
inn forslag om en egen medlemskontingent for unge til sentralstyret. Forslaget vil bli 
behandlet av Årsmøtet 2021.  
NSG ta i bruk digitale verktøy som Teams for å invitere de tillitsvalgte til opplæring og 
orientering. Bruke ressursene som finnes i administrasjonen i tillitsvalgtopplæringen. o Viser 
til tiltaket «Gjennomføre kurs for sentrale tillitsvalgte i alle ledd om rolle og ansvar m.m.». 
Sentrale tillitsvalgte inkluderer både fylkesledere og sentralstyret. NSGs administrasjon kan 
bistå med opplæring av fylkeslagene, men fylkeslagene må sørge for å spre denne 
kompetansen videre til lokallagene.  
NSG må ha gode medlemsfordeler. Uten dette blir det vanskelig å rekruttere medlemmer. 
Savner at medlemssystemet gir et varsel hver gang fylkes- og lokallaget får nye medlemmer. 
Mangler oversikt over nye medlemmer.  
• Kommentarer til satsingsområdet  
Best mulig økonomi for småfebonden – på kort og lang sikt:  
• Etterspør mer konkrete tiltak, og mer konkrete mål. Her bør NSG samarbeide med 
Bondelaget.  
• Kommentarer til satsingsområdet  
Sikre beiteretten 
• Her er det store utfordringer tilknyttet bønder som mister beiteretten på grunn av 
hytteutbygging. Hundeskader er et annet problem.  
• Dyrevelferdsprogrammet for sau og geit er viktig. Studieopplegg for dyrevelferd bør være et 
prioritert satsingsområde for NSG.  
• Savner mer konkrete tiltak for geita. Vurdere et kvotetak? Utfordringer med at det blir 
stadig færre og færre geiteholdere.  
Svar: Arbeidsgruppa ønsker tilbakemelding fra geiteholderne om hva som er viktig for dem. 
Noterer ned forslag om å ha med en geiterepresentant som deltar på møtene i arbeidsgruppa.  
• Teams bør bli tatt i bruk som verktøy i hele organisasjonen. Dette hadde fungert bedre om 
alle tillitsvalgte hadde en «proff» betalt lisens til Teams, for eksempel fylkesledere og ledere 
av sentrale råd. Kan vi sette i gang et dugnadsprosjekt ut mot fylkene?  
• Spørsmål om fylkeslederne kan få tilsendt presentasjonen av satsingsområdene for å 
presentere denne på møter i fylkeslaget.  
Sak 8 Markedssituasjonen for småfêprodukter  
Saksbehandler: Markedsrådet  
Dokument som fulgte saken:  
• Årsplan for Markedsrådet i NSG  
Saksutredning:  
Innledning ved Marthe Lang Ree, styremedlem og leder av Markedsrådet. Etter flere år med 
underdekning av sau- og lammekjøtt snudde situasjonen til overskudd fra 2015. Dette økte på 
de neste årene til en produksjonstopp i 2017 på 27.359 tonn. I 2019 var produksjonen 
redusert ned til 24.005 tonn, altså en reduksjon på nesten 12 %. Spesielt har det de siste 



årene vært satt søkelys på store overskudd av sau. Året 2020 startet med 26 tonn sauekjøtt og 
2.891 tonn lammekjøtt på reguleringslager. Per uke 42 i år er det tomt for sau og 1.009 tonn 
lammekjøtt på reguleringslager. Dette er 470 tonn sauekjøtt og 343 tonn lammekjøtt mindre 
enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Produksjonen så langt i år har vært på 95 % sau og 96 % 
lam i forhold til i fjor. Det har vært underskudd av kjøtt fra sau i markedet i hele år, mens det 
til nå er solgt 8 % mer lammekjøtt enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Markedsregulator 
Nortura Totalmarked sine prognoser fra september 2020 tilsier en overproduksjon i år på 
300 tonn lammekjøtt (inkl. 806 tonn import) og en overproduksjon på 200 tonn sauekjøtt. For 
2021 prognoseres det en overproduksjon på 800 tonn lammekjøtt (inkl. 806 tonn import) og 
en overproduksjon på 400 tonn sauekjøtt. Markedsrådet startet sitt arbeid rett etter juni. 
Lang-Ree beskriver at rådet hadde mange ubesvarte spørsmål kombinert med en følelse av 
dårlig tid før høstsesongen satte i gang. De begynte å jobbe for å få til et fysisk møte med 
nøkkelaktører (Nortura Totalmarked, Opplysningskontoret for Egg og kjøtt, matkjedene m.fl.), 
og planen var at dette fagmøtet skulle gjennomføres i forbindelse med høstens 
representantskapsmøte. Dette møtet måtte dessverre avlyses pga. COVID-19. Fagmøtet med 
disse aktørene vil mest sannsynlig bli utsatt til årsmøtet 2021. Markedsrådet har også jobbet 
med å lage en årsplan for rådet. Lang-Ree understrekte at dette var en svært ambisiøs plan, 
og at de kanskje må gjøre noen prioriteringer for arbeidet. De har etterspurt retningslinjer 
fra styret for videre arbeid.  
Jan Ottar Østring, medlem i Markedsrådet, overtok ordet. Østring uttrykte bekymring for at 
flere bønder går fra Nortura til andre private slakterier. Det er Nortura som er 
markedsregulator, og det er de som setter prisen. Han mener vi har et felles ansvar for å 
sørge for at Nortura får en tilstrekkelig markedsandel, slik at alle bøndene får en god 
avregningspris. Nortura er den største garantisten for et landbruk i hele landet.  
Oppsummering fra diskusjon  
Disse hadde ordet: Knut Johan Hvistendal (fylkesleder Telemark), Kåre Blålid (fylkesleder 
Aust-Agder), Åsne Fineid (vara fylkesleder Vestfold), Sven Reiersen (leder Avlsrådet for sau), 
Jo Risløv (vara fylkesleder Sogn og Fjordane), Arild Johan Johansen (fylkesleder Østfold)  
Kommentarer/spørsmål:  
• Ros til Markedsrådet for spennende og godt arbeid på kort tid.  
• Synes årsplanen ser bra ut. Det er viktig å få til samarbeid med andre aktører.  
• Småfeholdere bør ta flere plasser i Bondelaget og andre fagorganisasjoner, og jobbe for å 
gjøre småfe mer synlig. Tror at Markedsrådet bør jobbe mer politisk, og at dette bør tas inn i 
årsplanen. Svar fra Markedsrådet: Rådet har bevisst valgt å unngå politiske tiltak. Tiltaket 
om å planlegge studieringer i fylkes- og lokallag med temaet «Hvordan er jeg en god 
ambassadør for min produksjon og mine produkter» er relevant her.  
• Det er positivt at markedet har løftet seg, men tror ikke situasjonen er løst enda. Oppgangen 
kan ha sammenheng med stengte grenser i forb. med COVID19.  
• Markedsrådet bør være klar over at kjedene vil ta så mye som mulig av fortjenesten, og 
skylde på bøndene for prisen på produktet. Det er alt for kort sesong for både sau og 
lammekjøtt i butikk – bør jobbe for å forlenge sesongen.  
• Etterspør arbeid med geit. I Markedsrådets presentasjon var det mest fokus på sau og lam. 
Svar fra Markedsrådet: Har utfordret Norturas styreleder Trine Hasvang Våg for å oversikt 
over dette, og håper på svar.  
• Er det mulig å få en bedre oversikt over hvor mye kjøtt som blir produsert? Her har man 
blant annet produksjonssøknadene som man kan bruke for å få oversikt over produksjonstall. 
Hvordan kan vi få en god oversikt over produksjonstall?  



Svar fra Markedsrådet: Markedsrådet skulle gjerne hatt mer kunnskap om dette, men mangler 
gode verktøy. Vi har registreringsverktøy (som Sauekontrollen) og produksjonssøknadene 
ville gitt oss bedre data og innsikt i faktiske produksjonstall. Dette er en vanskelig bit av 
totalbildet.  
• Er det mulig å hente informasjon om forventet antall lam basert på bestilte merker? Kan 
dette gi oss noen tall på forventet produksjon?  
Sak 9 Hundeskader på småfe Saksbehandler: Beite-/utmarksrådgiver Per Fossheim og 
nestleder Pål Skoe Kjorstad  
Saksutredning:  
Styret og Representantskapet i Norsk Sau og Geit (NSG) etterlyser tiltak for å begrense 
skader på småfe forårsaket hunder. NSG har alene og sammen med andre organisasjoner, 
over flere år, gjennomført holdningskampanjer om båndtvang for hunder. Vi har dessverre 
fått inntrykket om at holdningskampanjen ikke er nådd frem til alle med bakgrunn i alle 
meldingene om skader på sau. Landbruks- og matdepartementet har varslet at det kan bli en 
gjennomgang av hundeloven. Allerede før jul i 2019 varslet NSG om at loven tilfredsstiller 
våre behov, men at håndhevelsen må få økt fokus. Dyrevernsgrupper og Norsk Kennel Klub 
(NKK) mener at loven er for streng, og ønsker liberalisering. Ingen har i dag en samlet 
oversikt over omfanget av skadde og drepte sauer forårsaket av hunder. I et evt. 
lovendringsarbeid kan vi risikere at arbeidet derfor foregår uten noen form for statistikk eller 
annen kunnskap om omfanget av skadene, eller om det er fellestrekk ved dem som kunne 
reduseres gjennom målrettede tiltak. Norsk Sau og Geit (NSG) ønsker å gjennomføre en 
kartlegging av hund som skader småfe. Undersøkelsen foreslås gjennomført i regi av 
fylkeslagene som bistår lokallag og beitelag med utfylling av skjema og innrapporteringa av 
opplysningene. Beite- og utmarksrådgiver ønsker å gi opplæring i skjemaet til 
representantene fra fylkeslagene som skal bidra til spørreundersøkelsen. Resultatene skal 
brukes for prioritering av innsatsen på dette arbeidsfeltet. NSG vil ved en høy deltakelse få en 
bedre oversikt over omfanget av dette problemet og samtidig bygge gode kunnskaper om 
skadene. Det antas derfor at vi skal kunne styrke vår posisjon til påvirkning og evt. lovarbeid 
i arbeidsfeltet. For å lykkes må vi ha høy deltakelse fra våre medlemmer. Ved oppstart tenkes 
det å bruke media, da dette antas å ha nyhetsverdi. Målet er å bearbeide opplysningene i 
løpet av vinteren og kunne presentere erfaringer i NSGs årsmøte 2021. En demoversjon av 
spørreundersøkelsen ble vist fram for Representantskapet.  
Oppsummering fra diskusjon  
Disse hadde ordet:  
Jo Risløv (vara fylkesleder Sogn og Fjordane), Knut Johan Hvistendahl (fylkesleder 
Telemark) Audun Seilen (gjeterhundrepresentant), Marit Langeland (vara fylkesleder 
Nordland), Arild Johan Johansen (fylkesleder Østfold), Kåre Blålid (fylkesleder Aust-Agder), 
Per Fossheim (beite- og utmarksrådgiver), Pål S. Kjorstad (nestleder).  
Kommentarer og innspill til saken:  
• Datagrunnlaget som samles inn gjennom undersøkelsen kan bli et godt statistisk verktøy. 
Det blir spennende å få innsikt i årsakssammenhenger i skadene.  
• Håper at spørreundersøkelsen ikke blir for omfattende for brukeren.  
• Oppklarende spørsmål om kontakt mot beitelag og lokallag i forbindelse med kartleggingen. 
Svar: Det er ofte beitelaget som opplever hundeskadene, og lokallagene har som regel 
kontakt med beitelagene. Lokallag og beitelag bør gå sammen for å kartlegge hundeskadene 
som har skjedd dette året.  
• Når skader oppstår, er det naturlig å koble inn SNO for å verifisere om det faktisk er 
hundeskader. SNO bør følge opp jobben med å anmelde til politiet. Er dette tenkt igjennom? 



Svar: Det viktigste er at alle skader man antar skyldes hund bli innrapportert. 
Spørreundersøkelsen skal gå an å fylle ut selv om du kanskje tror det er en rovviltskade, og 
SNO mener at det er en hund. Vi kan ikke forvente å få noe drahjelp fra staten i dette 
prosjektet.  
• Det er alt for mange som går rundt med en lite trent gjeterhund, og det skjer nok en del 
skader under sank på grunn av lite trente hunder. Det er viktig å opptre ryddig slik at vi ikke 
«møter oss selv i døren» her. Bør være klar over at dette kan bli en spore til konflikt dersom 
den innsamlede informasjonen blir håndtert feil.  
Svar: Det primære her er å kartlegge omfanget av hundeskader på småfe. Mattilsynet og 
andre offentlige organer vil ikke prioritere forebyggende arbeid før vi har et tilstrekkelig 
datagrunnlag.  
• Hundeloven: Håper at Gjeterhundrådet blir inkludert dersom NSG skal gi innspill til en 
eventuell revidering av hundeloven. Fritak fra båndtvangen for hund i arbeid og tilsyn er 
viktig å sikre.  
• Utfordringer tilknyttet utenlandske hunder/turister: Disse må vel over grensen. Kan man gi 
ut en folder med gjeldende regler vedr. båndtvang i Norge?  
• Man sitter sjelden med en komplett analyse etter et slikt angrep. Hva med de tilfellene hvor 
man bare antar at skadene skyldes hund?  
Svar: Disse tilfellene vil også kunne rapporteres inn gjennom spørreundersøkelsen. Mulig 
man bør ha med et spørsmål om «hvor sikker er du at skadene skyldes hund?». Dette bør 
kobles til et spørsmål om hvorvidt SNO er involvert, og om SNO har konkludert med at det 
skaden skyldes hund.  
Sak 10 Orientering fra Valgnemnda Saksbehandler: Valgnemndas leder Torhild F. Sisjord 
Dokumenter som følger saken:  
• Oversikt over sentralt tillitsvalgte i Norsk Sau og Geit 2020 – 2021  
• Skriv frå Valgnemnda til fylkeslagene i NSG, datert 21.09.2020  
Torhild F. Sisjord orienterte om Valgnemndas arbeid frem mot årsmøtet i 2021. Alle fylkene 
har fått brev med oppfordring om å gi sin evaluering av styret. Valgnemnda og NSG er 
avhengig av gode tilbakemeldinger fra Representantskapet. De tar fortsatt imot 
tilbakemeldinger helt frem til innstillingen er klar. Sisjord fortalte at Valgnemnda har hatt litt 
utfordringer tilknyttet COVID-19 og digitale møter, men at de kommer til å gjennomføre 
intervjuer med styremedlemmene som er på valg. Dette vil skje i november 2020. Valgnemnda 
vil også kontakte alle sentralt tillitsvalgte med spørsmål om de ønsker å fortsette i sine verv 
det kommende året.  
Sak 11 Orienteringer fra fagavdelingene Avlsrådet for sau v/Sven Reiersen (leder) Sven 
Reiersen, leder av avlsrådet for sau, orienterte om arbeidet i rådet. Reiersen innledet med å 
fortelle om at det arbeides hardt i avlsavdelingen, og at det blir gjort mye med de ressursene 
som avdelingen har. Han fortalte at det er mye nytt som skjer innen saueavl, blant annet 
genomisk seleksjon på NKS. Her er det redusert kapasitet i analysearbeidet på grunn av 
COVID-19, som har medført noen forsinkelser. Indekskjøringene og resultatene har blitt 
endret, og disse endringene har ført til noen overraskende omrokkeringer. Dette er en 
spennende tid, og det ser ut til at denne store satsingen gir resultat. Neste år håper de å kunne 
ta genprøver allerede i lammingstiden, slik at gentest-resultatene er klare til kåringen om 
høsten. Seminsesongen på Staur er i full sving, og Reiersen mente at kvaliteten på årets værer 
var noe av det beste han hadde sett. Man kan diskutere indeksene, hvor det skjedde en del 
omrokkeringer fra inntaket av værene til de ble satt i produksjon. SMARTER-prosjektet er i 
oppstarten. Her jobbes det med å finne effektive arbeidsmetoder for gjennomføring av 
målingene med Metanmåleren.  



Kommentarer/spørsmål til orienteringen:  
Disse hadde ordet: Arvid Wold (varaordfører), Jo Risløv (vara for fylkesleder Sogn og 
Fjordane)  
• Varaordfører Arvid Wold ba om å få referert styrets behandling av sak 79/20 
«Presentasjoner i seminkatalogen for værer 2020 - endret vedtak i Avlsrådet for sau» fra 
styremøtet tidligere på dagen. Saken omhandlet godkjenning av en sak Avlsrådet for sau 
vedtok pr. e-post 25. september 2020 som endret et vedtak fattet i rådet i møte 17. juni 2020. 
Svar fra NSGs styreleder Kjell Erik Berntsen: Protokollen er ikke godkjent og sendt ut enda. 
Denne vil bli sendt ut så snart den er ferdigstilt og blir godkjent.  
• Hvorfor kom ikke forslaget om endring av vedtaket fra juni tidligere enn 25. september? 
Svar fra Sven Reiersen: Dette var i utgangspunktet, når saken opprinnelig ble fremmet av 
Avlsrådets leder i juni, et forsøk på å få en bedre presentasjon av værene i seminkatalogen. 
Da bedømmelseskomitêen, ledet av Sven Reiersen, kom i gang med dømmingen av værene på 
Staur 15. september så de fort at dette var vanskelig å gjennomføre slik det var tenkt. De 
måtte derfor videreføre presentasjon i seminkatalogen basert på slik det var gjort tidligere, og 
det var stort press på ferdigstilling av katalogen for trykking. Når dette ble kjent ble Reiersen 
påminnet av blant andre Tom Idar Kvam (som hadde vært med som varamedlem i 
Avlsrådsmøtet i juni) om at de ikke fulgte opp vedtaket som ble gjort av Avlsrådet i junimøtet. 
Med bakgrunn i dette så Reiersen et behov for å få gjennomført et nytt vedtak i Avlsrådet for 
sau før seminkatalogen gikk i trykken. Dette ble da gjort pr. e-post 25. september.  
Fagrådet for geit v/Sigurd Vikesland (leder)  
På geit er de i gang med forarbeidet for å innføre genomisk seleksjon i avlsarbeidet. Det er 
tatt mange genprøver av geit, men vi det har ikke kommet svar fra prøvene enda. Kåring av 
bukkekje ble avlyst i 2020 på grunn av korona. Fagrådet hadde planlagt å ha et fysisk 
avlsmøte med alle ringene i november, men dette blir også avlyst. NSG og Fagrådet for geit 
pleier å gi innspill til kvotedrøftingene for geitemjølk. Har foreløpig ikke hørt noe om hva 
TINE anbefaler. Målet til Fagrådet er å få kvotene opp mot 100%.  
Kommentarer/spørsmål til orienteringen:  
Disse hadde ordet: Jo Risløv (fylkesleder Sogn og Fjordane) Spørsmål: • Ber om at de som 
har vært med på å ta genprøver i forbindelse med genomisk seleksjon får en 
statusoppdatering, selv om det ikke har skjedd noe, slik at de er orientert. Svar: Tar imot 
tilbakemeldingen.  
• Oppklarende spørsmål og forholdstall og kvote på geitemjølk Svar: Forholdstallet for 
disponibel kvote blir fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. Hvert år gir TINE 
råd/forslag om hvilke endringer man bør gjøre, og deretter kommer faglagene med innspill. 
NSG og Fagrådet for geit skal stå på så godt vi kan for å påvirke kvotedrøftingene. 
Utmarksrådet v/Pål Skoe Kjorstad (leder) Pål Skoe Kjorstad orienterte om Utmarksrådets 
arbeid. Kjorstad innledet med å ta opp rovviltskader i media:  
Rett som det er orienteres Utmarksrådet, sentralstyret og administrasjonen i NSG gjennom 
media om at beitebruker, beitelag eller lokal- og fylkeslag i NSG reiser saker mot ulike deler 
av forvaltningen – i noen tilfeller helt opp til Stortinget uten at NSG er orientert. Sakene er 
selvsagt av stor lokal og/eller regional betydning, der det er lagt ned en stor jobb og skapt et 
stort engasjement. Mange har merket at de avfeies av forvaltingen. Kjorstad la vekt på at alle 
slike saker bør vinkles ut ifra at vi driver matproduksjon, som er helt avhengig av beitebruk. 
Han ba alle fylkeslagene til å være aktive i egne fylker ved å ha nær kontakt med lokallagene. 
Kjorstad oppfordret også til tett samarbeid og dialog med faglagene på fylkes-nivå.  
Utover dette ga Kjorstad en rask orientering om andre saker fra fagavdeling beite og utmark:  
• 2 møter i Utmarksrådet  



• Veileder - søknad om erstatning ved tap av husdyr til rovdyr. o Finansiert av FKT 
prosjektet, skrevet av adv. Karoline Hustad sammen med Per Fossheim og Finn Erlend 
Ødegård. Veilederen ligger på NSGs nettside.  
• Høring i Energi og miljøkomiteen o Omleggingen i rovviltpolitikken, sammenslåing av 
regioner m/mere, samt forberedende møter m/faglaga og andre alliansepartnere.  
• Jordskifterettsak Snåsa o Rettskonklusjon fra skjønnssak i jordskifteretten i Snåsa. Per 
Fossheim, NSG, var oppnevnt som sakkyndig. Det var ikke synligjort for retten at sau på beite 
gjorde skade på plantet gran utover det skogproduksjon normalt tar høyde for i avgang av 
planter. Dommen er ennå ikke rettskraftig.  
• Dialogmøter med Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet 
(LMD) m/møter i forkant mellom NSG, NB og NBS om aktuelle temaer.  
• Spørreundersøkelse for kartlegging av hundeskader på sau og geit (se Sak 9)  
• FKT-evaluering o Miljødirektørene har gitt NINA og NIBIO i oppdrag å evaluere 
FKTforskriftene. FKT-tiltak er synspunkt innhentet av NSG, NBS og NB.  
• NIBIO har interjuvet Per Fossheim om rovviltulykkene på Hadeland i 2017 og Nord 
Østerdal i 2018. NIBIO har også hatt tlf. møte med Per Fossheim og Pål Kjorstad  
• Bjørnesaken Namdalen, møte med Mattilsynet og flere henvendelser fra beitebrukere i 
området  
• Pressemelding om ulv 20/04, angående manglende vilje til å ta ut potensielle skadevoldere 
flere steder i landet  
• Bistand til beitebruker om politianmeldelse for bortkjøring av sau med radiobjelle. Er under 
etterforskning.  
• Blåsjøsaken NVE - Rogaland Sau og Geit, angående tilgang til området for beitebrukere, 
Per Fossheim har vært med. Håvard Helgeland har gjort en kjempejobb med å samkjøre alle 
aktørene i saken.  
• Skadefellingsprosjektet i Nord-Østerdal, Per Fossheim er medlem av styringsgruppa • 
Ulovlig reinbeiting på innmark i Troms og Finnmark  
• Erstatningsskjema for skada og tapt sau/lam/vær er oppdatert  
Gjeterhundrådet v/ Audun Seilen (leder) Audun Seilen, leder av Gjeterhundrådet, orienterte 
om arbeidet innen gjeterhund. All gjeterhundaktivitet ble stengt ned 12. mars, men åpnet 
gradvis opp igjen i juni. Gjeterhundarbeidet har likevel gått for fullt, og det har vært et 
hektisk år. Januar 2020 var det dommersamling på Gardermoen. I februar hadde både 
prøvenemnda og Gjeterhundrådet et heldagsmøter på Gardermoen. I mars 2020 ble det 
gjennomført et videomøte med representanter fra alle fylkene. De er også godt i gang med 
temakvelder for opplæring av ferske gjeterhundførere i fylkene. Utover dette har det blitt 
avholdt 10 møter i Gjeterhundrådet i 2020. I august valgte rådet å gå i gang med de store 
gjeterhundprøvene: Norgesserien og NM. Så langt har arrangementene gått nesten som 
normalt, med noen smitteverntiltak. Seilen fortalte at arbeidet flyter godt takket være et dyktig 
råd, i samarbeid med representantene fra fylket. Han understrekte at det er viktig å ha en 
person i administrasjonen som har gjeterhund som prioritert fokus. Prioriterte mål for 
gjeterhundarbeidet (Tilknyttet NSGs satsingsområder, se Sak 07)  
• Øke antall lokalt arrangerte prøver. Øke lokal aktivitet: Her må vi finne en måte å måle det 
på som ikke gir så mye administrasjon  
• Dommer- og instruktøropplæring  
• Måle og øke antall godkjent bruksprov (77 bruksprov så lang i 2020)  
• Informasjonskvelder om praktisk bruk og trening av gjeterhund o Bruke Teams som verktøy 
i informasjonsarbeidet  



• Forbedre www.nsg.no/gjeterhund som verktøy for arrangører, dommere, instruktører og 
førere  
• Sikre gjeterhundrasenes utvikling mtp. å ivareta de gode bruksegenskapene. Oppdatere og 
revidere rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for border collie og working kelpie  
• Øke antall gjeterhundkurs Avslutningsvis oppfordret Seilen Representantskapet om å komme 
med innspill til dyktige folk som kan drive gjeterhundarbeidet videre. Kommentarer/spørsmål 
til orienteringen:  
Disse hadde ordet: Per-Joar Os Nesthun (fylkesleder Hedmark)  
• Spørsmål om NM i bruk av gjeterhund 2020. Her har det vært en del støy i 
gjeterhundmiljøet etter at NM-vinneren først ble disket, og deretter fikk innvilget omløp. Ba 
leder av Gjeterhundrådet om å redegjøre for hendelsesforløpet. 
Svar fra Gjeterhundrådet: På finaledagen var det mye vind og banen var ambisiøs og 
krevende. Dette medførte dårlige lytteforhold, og noen førere slet med å få kontakt med 
hundene. Det var en del løp som gikk litt for fort. Noen av disse ble disket av dommer, og 
noen var i grenseland. Enkelte førere valgte å levere inn klage til dommeren etter at de ble 
disket. Denne klagen blir behandlet av en prøvekomité, som består av 4 personer 
(hoveddommer, dommer, oppmann og en person oppnevnt fra arrangøren) Se reglene for 
gjeterhundprøver. Disse behandlet klagene som kom inn, og valgte å gi omløp. Her blir løpet 
bedømt videre fra punktet hvor ekvipasjen ble disket. Den oppnevnte prøvekomiteen skal 
løpende vurdere klagene som kommer inn til dommer, og man må innrette seg etter 
avgjørelsene komiteen tar. Kan eventuelt bli behov å gjøre en evaluering av prosessen i 
etterkant.  
Ull- og klipperådet v/ Anne Grete Stabekk (sekretær i Ull- og klipperådet) Anne Grete 
Stabekk orienterte fra fagområdet ull og klipp. Våren 2020 ble det startet opp 
ullhåndteringskurs, men dette fikk en brå stopp på grunn av COVID-19. De rakk å 
gjennomføre 2 kurs, og hadde 21 påmeldte til videre kurs. Planen er å evaluere kursene som 
ble avholdt, og sette i gang en ny kursrekke om høsten. Prosjektet er lagt på is inntil videre. 
Høsten 2020 blir det gjennomført klippekurs. Det ble budsjettert støtte til 15 kurs, og NSG 
fikk inn 16 søknader om støtte. Alle søknadene ble innvilget. Hittil er 11 kurs gjennomført, 
hvorav 4 kurs har blitt avlyst på grunn av for få deltagere. Det har blitt gjennomført både 
grunnkurs og videregående kurs, i ulike deler av landet. Stabekk ga spesiell ros til Rogaland 
for god deltagelse og engasjement. Ull- og klipperådet valgte å avlyse NM i saueklipping og 
ullhåndtering, som egentlig skulle blitt gjennomført i august 2020. Dette frigjorde en del 
midler. Rådet bestemte at disse skulle gå til å gjennomføre flere videregående klippekurs. Har 
dessverre ikke fått inn noen søknader her, og det har vært dårlig respons. Håper å få 
arrangert flere videregåendekurs fremover, fra 2021. Rådet har også tatt initiativ til å lage en 
oversikt over saueklippere som blir delt på NSGs nettsider (www.nsg.no/saueklippere). Her er 
det utformet et enkelt skjema hvor saueklippere kan registrere seg med kontaktinformasjon. Vi 
har ingen oversikt over hvor stor etterspørsel det har vært, men mange saueklippere har 
registrert seg til oversikten.  
Generalsekretær Lars Erik Wallin orienterte om at Norilia har kuttet betaling for ulla fra 
høsten 2020. Det er nå kun tilskuddene som blir betalt ut. Dette er på grunn av at Norilia har 
en svært anstrengt økonomi fordi det er vanskelig å få solgt ulla videre. Norilia ønsker også å 
reforhandle avtalen om ullinnsamlingskompensasjon. Wallin fortalte at NSG ønsker en dialog 
med lagsapparatet om satsen for denne kompensasjonen og at dette vil bli sendt ut til 
fylkeslagene med det første.  
Team ung v/ Urda Blichfeldt (leder/sekretær)  



Urda Blichfeldt orienterte om ungdomsrådet «Team ung» sitt arbeid. Team ung i NSG ble 
oppnevnt på styremøte 29. august 2019, med funksjonstid fra 1. september 2019. Teamet har 
6 medlemmer, hvor kommunikasjonsrådgiver er leder og sekretær. De hadde et fysisk 
oppstartsmøte i november 2019, hvor alle medlemmene fikk en grundig innføring i NSGs 
arbeidsområder. Under oppstartsmøtet definerte de følgende hovedmål for rådet: «Utvikle 
NSG for å møte framtidas gjeterhund- og småfeholdere».  
I tillegg til dette hovedmålet har teamet satt noen delmål som de jobber for:  
1. Økt synlighet for NSG a. Bidra til å utvikle, teste og bruke NSGs nettsider. Har gitt innspill 
i prosessen med redesign av www.nsg.no. b. NSG på sosiale medier: bidra til økt aktivitet og 
engasjement c. Konkret tiltak: Opprettet profil for NSG på Instagram  
2. Organisasjonsopplæring a. Tiltak: Revidering av lagspermen på nett  
3. Rekruttering til NSG (med ekstra fokus på unge medlemmer) a. Egen medlemskategori for 
unge (sendt innspill til styret) b. Revidere NSGs vervebrosjyre c. Representasjon – være en 
ambassadør som forynger NSGs image utad  
4. Økt aktivitet blant medlemmene a. Jobbet med å lage studieopplegg for temakvelder som 
lokallagene kan gjennomføre Møtevirksomhet: I etterkant av oppstartsmøtet har Team ung 
hatt 8 videomøter. Det er også opprettet en egen gruppe på Facebook og Messenger for 
løpende dialog. Rådet har planlagt et nytt fysisk møte i 2021. Teamet deltok også på LAM 
2020 i Tromsø, hvor de stod på stand for NSG. Fylkeslagene ble oppfordret til å komme med 
innspill til kandidater som kan være mulige medlemmer til Team ung. Per i dag har ikke rådet 
noen medlemmer med geit. Det er også ønskelig å få en større geografisk spredning blant 
medlemmene.  
Generell orientering v/ Lars Erik Wallin, generalsekretær Rådgivende utvalg (RNU) Styret i 
NSG velger rådgivende utvalg hvert år, og disse vil bli oppnevnt på styremøtet i desember 
2020. Det vil snart bli sendt ut informasjon om dette til fylkeslagene. Generalsekretæren ber 
om tilbakemelding på kandidater og tillitsvalgte i rådgivende utvalg. Nasjonale priser I 2021 
er det igjen tid for nasjonale priser, som deles ut annethvert år i forbindelse med NSGs 
Årsmøte: • Gromsauen • Lykleprisen • Gjeter´n  
Innspill til jordbruksforhandlingene Fylkeslagene vil bli bedt om å gi innspill til 
jordbruksforhandlingene 2021 
Avslutning Ordfører Ragnhild Sæle takket for et godt og konstruktivt møte og minnet om at 
det vil bli et nytt representantskapsmøte i månedsskiftet november/desember.  
Ås, 21.10.2020 Ragnhild Sæle, Åsne Fineid, Reidar Kallestad»  
 
Sak 78/2020: Innsamlingsgodtgjerdsle ull Norilia-NSG 

- Høringssak NSG, svarfrist 02/12 2020 
Vedtak i saka:  
Det vart vedteke å sende følgjande høringssvar til styret i NSG: På bakgrunn av den 
informasjonen vi har fått er vi utgangspunktet svært skuffa over at lokallaga og dermed 
organisasjonen NSG mistar svært viktige inntekter grunna den nye ullinnsamlings-avtala 
Norilia har lagt fram. Det synes som ikkje Norilia kan strekkja seg lenger og styret i OSG er 
dermed redde for at resultatet av å ikkje godta avtala kan bli å mista all inntekt i avtala. Dette 
til tross av at vi nok kan tenkja oss at utan innsamlingsdugnaden av lokallaga vil henting av 
ull ute hos kvar leverandør verta enda dyrare for Norilia enn heile avtala åleine. Men i eit så 
alvorleg tilfelle og i håp om at covid19 åleine er årsaka til dette vil OSG gå for følgjande 
innspel til høringa: Oppland Sau og Geit går for oppsatt avtale, men med ein tidsavgrensa 
klausul om at avtala skal reforhandlas etter 1 år. 
 



Sak 79/2020: Hund som skader småfe 
- Skjema oppretta av NSG 
- Info til lokallaga, Jonny var med på møte m/NSG 
- Jonny var skeptisk til dette, men fekk greie svar på møtet av Per Fossheim 

Vedtak i saka:  
- Informasjon om hundeskadeskjemaet med linkar sendes pr. e-post til lokallagsleiarar i 

OSG og beitelagsleiarar i Oppland. Deui vert minna om å senda det vidare til sine 
medlemmar 

-  
Sak 80/2020: Innspel valgnemnda NSG 

- Valnemnda i NSG sende mail med tidsfrist for innspel for fylkeslaga 
- Styret i OSG hadde Teamsmøte om dette 06.10.2020 og 11.10.2020 

Vedtak i saka:  
- Knut sender følgjande skriv: 

Representantar frå Oppland: 
Råd Navn Gjenvalg /Ny 
Leder ull-og klipperådet Eirik Kolbjørnshus Ny 
Avlsrådet for sau Peder Leirdal Gjenvalg 
Markedsrådet Marthe Lang-Ree Gjenvalg 
Utmarksrådet Pål Kjorstad Gjenvalg 
Gjeterhundrådet Torkjell Solbakken Gjenvalg 
Team Ung NSG Even Sjurrud Gjenvalg 

 
- Representantar andre fylker: 

Råd Navn og region Ny 
Leder avlsrådet for sau Atle Moen, region Midt Ny 
Leder gjeterhundrådet Arvid Årdal, region SørVest Ny 

 
 

Sak 81/2020: Gjetarhundsaker 
- Referat frå møte i beredskapsgruppa 
- Kandidat til «Gjetern»  
- Årsmøte saman med OSG, skal ikkje kollidera med ringårsmøtet 
- Instruktørkurs i februar avlyst 
- Deltakarane m/gjetarhund på akutt sauesanking i sommar har alle fått kompensert med 

kr. 2000,- kvar 
- Avlysing av Nordisk Nursery grunna covid-19, uheldig for Toten Gjerhundlag 
- Klubbkampen utsatt, lite påmelding 
- Rekordstor deltaking på FM m/54 stk og potensiale for 10 ekvipasjar til 
- FM: 1. Jan Briskeby m/Kaisa, 2. Ronny Smedsmo m/Milla, 3. Pål Høygård m/Radar 
- Vurderer å søkja om NM i 2025 
- Søkje FKT-midlar som i fjor med betre grunngjevingar 

Vedtak i saka:  
- OSG meldar inn kandidat frå Oppland til prisen «Gjetern 
- OSG meldar til NSG om at Toten Gjeterhundlag skal ha kompensert for utgiftene 

rundt avlysinga av Nordisk Nursery  



- OSG vil be om at Endre Amundgård møter dei på Lesja i samband med neste 
planlagte styremøte 

 
Sak 82/2020: Valgkomiteen OSG 

- Henvendelse frå valgkomiteen med ønskje om intervju av styremedlemmar på neste 
styremøte  

Vedtak i saka:  
- Styret i OSG vedtok at Pål skulle senda nødvendig info til valgkomitèen med instruks 

og valet og be om at dei bør halda møta på Teams i år. 
 

Sak 83/2020: Sak frå Øyer-Tretten Sau og Geit 
- Misfornøgde med SNO i forhold til dokumentasjon/frammøte 
- Saknar aksjon for få alle til å melda seg inn i sauekontrollen 

Vedtak i saka:  
- Styret i OSG v/Jonny tek seg av dialogen med SNO v/Espen Bø rundt kritikken av 

rovviltkontaktar ulike stadar i fylket.  
- Aksjon for å få fleire til å bruka sauekontrollen tek Pål gjennom NSG-systemet ved å 

ta det opp direkte i Samarbeidsrådet for sauekontrollen. Det vil òg vera eit bidrag i 
målet kring dette i arbeidsplanen til OSG 

 
Sak 84/2020: Organisasjonssaker 

- Status lokallag – info/anna 
- Årsmøte Innlandet Bondelag, 01/12 2020, møteutsending 
- Neste styremøte i OSG i Norddalen, kva med covid 19? 

Vedtak i saka:  
- Knut og Ola har sendt e-post til fadderlaga sine utan nokon stor respons. OSG vedtok 

at alle lokallag må minnast om å halda årsmøte.  
- Knut møter på årsmøtet i Innlandet Bondelag.  
- I forhold til covid-19, så må vi følgja med på om neste styremøte i det heile kan 

haldast fysisk før jul 
 
Sak 85/2020: Arbeidsplan:  

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

• Bygge videre 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 Radiobjellelag   
• 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 

Vedtak i saka:  
• Styret i OSG gjekk gjennom arbeidsplanen på møtet 

 
Sak 86/2020: Oppland Radiobjøllelag 

- Søkt om ekstramidlar frå FKT og «Tilskot til tiltak i beiteområder» 
- Møte med Telespor, Jonny og Pål møtte Nicolay og Audun på Lillehammer 
- Innkjøpspolitikk før nyttår, Telespor, Findmy, Smartbjella, Nofence 
- Det er prat om eit Nofence-prosjekt på storfe i Midtdalen 

Vedtak i saka:  
- Innkjøpspolitikken må styres etter at nye funn viser at Telespor og Smartbjella med 

innkjøp og abonnement kjem nokså likt ut prismessig og har ulik reklamasjonsrett 
- Det vart vedteke å kjøpa 100 Smartbjella før nyttår 
- Pål fekk fullmakt til å styra resten av innkjøpet i forhold til tilskot før nyttår 

 
Sak 87/2020: Rovviltsaker 

- Møte med Aud Hove og Marthe Lang-Ree om erstatningssak rovvilt og 
erstatningsskjemaet, Pål deltok 

- Møte rovviltnemnda og dialog/evalueringsmøte er fastsatt til 17/12 2020 
- Fellevarslarar er nå på plass og jervbåsane spennes opp til helga 
- Aud Hove skal ha møte m/Miljødirektoratet neste veke 
- Ordførarane Skotte og Kveen vil ha teke ut meire jerv i vest 

Vedtak i saka:  
- Styret i OSG tok informasjonen til orientering 

 
Sak 88/2020: Saker Ring 41 

- Kåringane gjekk nesten som før og gjekk fint etter det vi har hørt 
- Indeksen på ein del kåra værlam gjorde tildels store hopp i forhold til GS-status 
- Det årlege ringmøte med avdelingane og dommarane vart avlyst grunna covid-19 
- Det nasjonale tilskotet er varsla, men kjem seint i år 

Vedtak i saka:  
- Styret i OSG tok informasjonen til orientering 
 

Sak 89/2020: Geitesaker 
- Møte i Fagråd geit skal vera 21/12 2020 m/tema GS-prosjektet 

Vedtak i saka:  
- Styret i OSG tok informasjonen til orientering 

 
Sak 90/2020: Eventuelt 

- Det vert halde representantskapsmøte i NSG kl. 19.00 i morgon 25.11.2020 
 
Sør-Fron, 24.11.2020, Pål Kjorstad, sekretær OSG 


