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Hilsen fra leder. 
Kjære medlemmer, ett år har gått siden vi var samlet på årsmøte i Bodø. Vi var samlet på Scandic Havet, 

fikk servert gode faginnslag om gjeterhund, klima, rovdyr og geitmelk. En trivelig årsmøtemiddag og kveld, 

med påfølgende årsmøte søndag. Turen hjem ble litt ekstra lang for oss som skulle sørover på grunn av snø 

og vind. Men det jeg ønsker å si, er at jeg føler at vi er som en stor familie, vi har det trivelig sammen, og vi 

står sammen om det vi mener er best for småfeholdet. Norsk Sau og Geit trenger engasjerte mennesker. 

Året 2020 ble ikke i nærheten av slik jeg trodde det skulle bli. 

Jeg var en av de heldige som var i Tromsø på 

Lammekongressen i begynnelsen av mars 2020, en av de 

triveligste Lammekongressene gjennom tidene. Der var det 

samlet over 500 sauebønder fra hele landet. 

Endelig ble Lammekongressen arrangert her i 

nord! Vi hadde det sosialt, og ble proppa full av 

fagstoff i gode foredrag fra morgen til kveld. 

Hadde jeg visst det jeg vet i dag, at 

fagsamlinger og sosiale treffpunkt ansikt til ansikt, helt skulle opphøre i resten av 2020 og 

utover i 2021 så hadde jeg ikke kommet til og brukt det hotellrommet de timene jeg gjorde den helga. Men 

fortsatt å snakke med jærbuen om sauen, om geita i Troms, med gjeterhundfolket i Trøndelag, og om 

rovdyrplager i landet vårt. Ja også danset litt mere da.       

Etter ett år med pandemi, kan det være at vi får se noen positive utfall for oss som driver beitebasert 

produksjon? Kan det hende at vi blir mer bevisste på at den utbredte reisingen med fly rundt i verden, ikke 

er bra for klima? At den maten vi spiser bør være kortreist, og bidra til et nullregnskap klimamessig? At det 

å være selvforsynt som land når grensene stenger, er en stor fordel? At importsmitte med matvarer, og ikke 

minst importert arbeidskraft er en risiko? 

Den digitale læringskurven har vært bratt dette året, møter har blitt holdt på Teams, med de utfordringene 

det innebærer. En kostnadsbesparende møteform for organisasjonen, men det er ikke det samme som å sitte 

rundt et bord å diskutere og argumentere. Noen blir mer tilbakeholden, og det kreves mye mer av 

møtedeltakerne å holde seg 

engasjert. Vi fikk avholdt 

kåringene i høst, til tross for 

strenge smittevernregler. Det var 

bra, hadde vært veldig synd om vi 

skulle mistet et år med avl. 

Gårdskåring er et alternativ, men 

kostbart å gjennomføre. Det blir 

spennende når vi nå i år skal holde 

fylkesårsmøtet på Teams. Men 

håper dere er engasjerte og 

kommer med innspill underveis. 

I styret får vi ikke så mange 

henvendelser fra medlemmer eller 

lokallag i løpet av året. Men vi får 

noen, og det er vi glade for. Skal vi 

ha en levende organisasjon må den  
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leve helt fra rota og opp i systemet. Det føles mer givende å arbeide med saker som medlemmene våre er 

opptatte av. Noen lokallag føler det er tungt å drive laget, -et sau og geit lag som kanskje er blitt veldig lite. 

Fylkesstyret foreslår at en da kan gå sammen, flere lokallag til et større lag, selv om avstanden mellom 

medlemmene fort kan bli stor i vår landsdel. Gevinsten av å få flere og samarbeide med, og ny giv inn i 

styret, som kanskje har hatt de samme styremedlemmene i mange, år er verdt det. 

Økonomien i saueholdet har vært nedadgående de siste årene, og mange er bekymret for rekruttering og 

optimismen i næringa. I skrivende stund er det ikke mer sau eller lam på reguleringslager. Hvor mye som 

ligger på lager hos andre aktører i markedet vet vi ikke. Signalene er positive, og salget av lam og sau har 

tatt seg opp. Noen mener denne økte avsetningen vil forsvinne når grensene til Sverige åpner igjen. Hvis vi 

dette året har overbevist forbrukeren om at de produktene vi produserer er førsteklasses, kommer de til å 

fortsette å kjøpe norske lam. Med disse utsiktene må vi kunne si at vi nå forventer høyere pris på sau og lam 

til høsten. Styret har sendt inn ønsket prioriteringer til NSG sentralt, der vil styret jobbe videre med en 

innstilling, som blir tatt med videre til Bondelaget og Bonde og Småbrukerlaget, som har forhandlingsrett 

med Staten. Vi har vært i dialog med faglagene og Bondelaget i Nordland, og blant annet begrunnet hvorfor 

beitetilskuddet må økes, og kvalitets tillegget på lam kan økes. Vi fortjener et løft nå!  

Geita ser det ikke riktig så lyst ut for i år. Lokalt blir 

fabrikken på Storsteinnes som har produsert 

Balsfjordost lagt ned, det er et stort tilbakeskritt. Tine 

mener at vi har et stort uutnyttet marked for 

geiteprodukter i utlandet, og det amerikanske 

markedet ønsker å importere eksklusive oster av 

geitemelk. Men hvorfor kan vi ikke satse på gode 

geiteprodukter til den norske forbrukeren? Fetaosten 

som en får kjøpt, laget i Danmark, kunne vært 

produsert i Norge. Med den gode geitmelkkvaliteten 

vi har fått etter saneringen på 90 tallet så kunne Tine 

lagd ekte fetaost og ikke «juksefetaost» av kumelk. 

Regner med dere alle vet at dere er 

«programforpliktet» til å til enhver tid å ha geitost i kjøleskapet.  

Gjeterhundmiljøet i fylket er aktivt i mange områder. Det holdes kurs rundt omkring, og jeg tror vi er godt 

på vei til å senke lista for å tørre å stille på kurs, eller å ta bruksprøve på gårdshunden. Gjeterhundfolket er 

flinke, og bidrar til at vi har gode gjeterhunder som hjelper oss til det 

daglige arbeidet, til tilsyn og ikke minst i sankingen. Og flere hevder seg 

også godt nasjonalt i konkurranser.  

Til slutt vil jeg takke alle som bidratt til at vi har en levende organisasjon, 

lokallag, gjeterhundlag, kåringsdommere og avlsbesetninger. Takk for et 

godt og konstruktivt samarbeid i året som har gått. Takk til 

samarbeidspartnere og sponsorer. Så håper jeg at vi snart kan møtes fysisk, 

og få tilbake normalen. Lykke til med resten av 2021, og ønsker folk og fe 

alt godt.  

Mvh leder  

Anne Kari Leiråmo Snefjellå 
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Årsmøte lørdag 27 februar. Fagprogram og saksliste 
 

Teams møte. 

Pålogging fra kl 10.00 

Oppstart kl. 11.00  

Åpning av årsmøtet Leder Anne Kari Snefjellå . 

Fagprogram:  

11.20. Markedsrådet i NSG. Else Horge Asplin. 

12.00 Statsforvalteren i  Nordland, Øyvind Skogstad.  

13.00 Årsmøte, møteleder Ragnhild Engan. 

Sak 1: Opprop  

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste  

Sak 3: Valg av 2 personer som underskriver protokoll  

Sak 4: Årsmelding fra styret og nemnder , (rekkefølge følger sidetall i  årsmeldingen.)  

Sak 5: Regnskap 

Sak 6: Arbeidsplan 2021 

Sak 7: Budsjett  

Pause 10 min.  

Sak 8: Valg 

Leder for 1 år  

2 styremedlemmer for 2 år  

3 varamedlemmer til  styret for 1 år i  nummerrekkefølge  

2 revisorer for 1 år m/vara  

1 medlem m/vara ti l valgnemnda 

2 utsendinger m/vara i nummerorden til Landsmøtet i  

NSG 9. 10 og 11 mars 

Møteleder m/vara for årsmøtet 2022 

Fastsette godtgjørelser til  tillitsvalgte  

Sak 9: Innkommende saker  

Møte avsluttes seinest kl 16.00.  
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Kontaktinformasjon for lokallagene og antall utsendinger. 
 Hvis dere finner feil her er det viktig å gi beskjed eller oppdatere på» Min Side» 

 

Lag Leder Tlf Epost Ant. 
medl 

Ikke bet 
Kontingent 
2021 

Utsend. 

Aldersund Sau 
og Geit   

Ørjan Karlsen   90687016  orjan-karlsen@hotmail.com  23 6 1 

Andøy Sau og  
Geit   

Johnny Dahl 
Hansen   

95161658   johhan1@nordlysnett.no   33  7 2   

Ballangen Sau 
og  
Geit   

Ole Punsvik   91113635   ole.punsvik@gmail.com   4 1 1   

Beiarn Sau og 
Geit   

Ole  
Hemminghytt   

41606994   ol-hemm@online.no   12  5 1   

Bindal Sau og 
Geit   

Andreas 
Kjærstad   

41433858  andreas.kjaerstad@gmail.com  16 3 2   

Bodø Sau og  
Geit   

Henry Tennfjord   91747437        henrytennfjord@gmail.com  6  3 1   

Bø Sau og Geit   Ottar  
Kristoffersen   

99745514   ottakri@gmail.com   3 1 1   

Dønna Sau og  
Geit   

Jan Olav Kvitvær   47452867  janola01@hotmail.no  22  7 1   

Evenes/  
Tjeldsund Sau og 
Geit   

Birgitte Rørvik 
Bruun   

97054142   brbruun@online.no   3  1 1   

Fauske / Sørfold 
Sau og Geit   

Jostein Hunstad   97706207  josteinhunstad@icloud.com  20  9 1 



7 
 

 

Grane Sau og  
Geit   

Pål Ove Wika  48234191   paa-vik@online.no   12 4 1   

Hadsel Sau og  
Geit   

Geir Amundsen   91130417   geir.amundsen@trollfjord.no   22  6 1  

Hattfjelldal Sau 
og Geit   

Laila Hoff   92051459   laihof@vgs.nfk.no   30   10 2   

Hemnes Sau og  
Geit   

Kyllingmo Tore   48156374   tkyll@combitel.no   30   2   

Herøy/Alstadha 
ug Sau og Geit   

Finn Grønnevik   90563985   finngronnevik@hotmail.com   19  5 1   

Indre Ofoten Sau 
og Geit   

Roger Jacobsen    99044033  rogerjakobsen75@gmail.com  1  1   

Leirfjord Sau og 
Geit   

Terje Bjørsvik   41470819   terje.bjorsvik@online.no   32  7 2   

Lofoten Sau og  
Geit   

Geir Westeng   48040396   geirwesteng@hotmail.com   80  21 4   

Misvær Sau og  
Geit   

Lars Christian 
Utvik   

41470932   lars.utvik@gmail.com   11  2 1   

Nesna Sau og  
Geit   

Geir Tønder   90762861   geir@slettstrand.no   15  3 1   

Nordre  
Meløy/Gildeskål 

Kenneth Norum  99000930  kenno@c2i.ne  6 1 1   

Rana Sau og 
Geit   

Anne Kari  
Snefjellå   

99704391   annesnefjell@online.no   39   10 2   

Sagfjorden Sau 
og Geit   

Ragnhild Engan   97701895   krokan@online.no   20  7 1   

Saltdal Sau og 
Geit   

Kennhet 
Andersen   

91568132   kenneth.andersen@sbnett.no   14  1 1   

Sortland Sau og 
Geit   

Monika Nyland   95465439   monika_nyland13@hotm 
ail.com   

23  5 1   

Steigen Sau og 
Geit   

Heidi Marie 
Marhaug   

75779265  heidi.marie.marhaug@gmail.com   9   2 1   

Sør-Meløy Sau 
og Geit   

Svein Ragnar 
Enga   

97506308  sre.enga@outlook.com  5  2 1   

Vefsn Sau og  
Geit   

Frode Bjørnå   95849423   frodbjoe@online.no   16 3 1   

Velfjord Sau og 
Geit   

Anne Maren 
Govasli   

91396323        anne_maren_g@hotmail.com              14  4 1   

Vevelstad Sau 
og Geit   

Øyvind Solsem   97540215         solsem7@gmail.com  14  7 1   

Aag/Tjongsfjord 
Sau og Geit  

Grete Andersen  41848559  grani-an@online.no  6  2 1  

        570 145 41 
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Årsmelding fylkeslaget  
 
Styret har i 2020 bestått av: 
 
Leder:    Anne Kari Leiråmo Snefjellå, Rana. 
Nestleder:   Marit Langeland, Leirfjord.  
Styremedlem:  Aimee Cathrin Larsen, Lofoten  
Styremedlem:  Hendry Edvardsen. Lofoten.  
Styremedlem:  Ketil Trongmo. Hemnes. 
Sekretær:   Linn-Hege Engen, Grane (for Nortura)  
 
Varamedlemmer:  1. Tor Erik Mehus. Nesna.  

2. Andre Kristoffersen, Beiarn  
3. Hans Elling Angel, Sør-Meløy  

 
Regnskapsfører:  Bjørnar Sveli, Fauske  
Revisor:   Snorre Forsbakk og  

Elvin Rølvåg, Fauske  
Webansvarlig:  Lars Cristian Utvik, Misvær  
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Styres beretning  
Det er avholdt 4 styremøter, og vi har behandlet 32 saker.  Et ble møte holdt i Bodø.  Et på Elgbanen på 
Røssvoll i Rana, og to nettmøter. Ellers har vi holdt jevnlig kontakt via mail og telefon.  
Pandemien som stengte landet vårt, etter Norsk Sau og Geits årsmøte i mars 2020, har hatt stor 
innvirkning på aktiviteten i fylkeslaget. Vi har ikke kunne møtes, eller delta på arrangementer. Likevel har vi 
vært aktive på nett, og jobbet med mange viktige saker.  

 
Arbeidsplanen er vårt styringsdokument og vi har jobbet med store deler av denne. 
 

❖ Kontakt, hjelp og informasjon til lokallagene.  
Deltakelse på noen årsmøter lokalt. Vi har bistått de lagene som ikke er registrert i 

Brønnøysundregistrene.  

❖ Ha kontroll på økonomien.  
  Økonomien i fylkeslaget er god, se regnskap.   

 

❖ Delta aktivt på landsmøter og representantskapsmøter. 
❖ Vi har deltatt på fire nettbaserte representantskapsmøter. Disse gir oss en mulighet til å komme 

med innspill og en direktekommunikasjon med styret i NSG og representanter fra de andre fylkene. 
Dette er en møteform som er kommet i gang på grunn av coronna situasjonen. Den fungerer svært 
bra og det ser ut til at den vil videreføres.  

❖ Anne Kari sitter som styremedlem i NSG sentralt og vi har derfor god innsikt i hva det jobbes med. 
 

❖ Gi innspill til høringer i NSG.  
Vi har blant annet gitt innspill til NSG om: kvotemelkordningen for geit, endringer i Norilia, valg i 

sentrale styrer og råd, gitt innspill til utforming av hundeskade undersøkelsen. 

❖ Gitt innspill til jordbruksforhandlingene. 
Vi ser at økonomien i saueholdet er dårlig. Nå er det balanse i markedet, og vi mener det er tid for å 

styrke økonomien.  

 

❖ Årets fagdag tilknyttet årsmøte gjennomføres digitalt.  Styret valgte å ha et begrenset program, da 
det er vanskelig å ha et todagers møte på nett.  

❖ Styret følger og støtter opp avlsarbeidet i fylket.  
Glenn Knædal samarbeider med styret og gjør en viktig jobb på avlssiden og spesielt i 

kåringsarbeidet.  Se egen årsmelding. 

 

❖ Følge opp gjeterhundarbeidet i fylket.  
Nestleder har samarbeidet med nemda.  
Det har vært jobbet mye og godt med gjeterhund i fylket, på tross av covid 19 situasjonen.  Se egen 

årsmelding fra gjeterhundnemda.  

Nordland søker nå om Norgesmesterskap i bruk av gjeterhund i 2022. Mesterskapet vil foregå i 

Leirfjord. Det er Leirfjord Sau og Geit som står som søker.  

❖ Markedssituasjonen på sau og lam. 
 

❖ Jobbe med å markedsføre saker som omhandler småfeholdet i media.  Ketil Trongmo har ved flere 
anledninger fremmet våre interesser, i både Nationen, bondebladet og i lokale aviser, spesielt i 
forhold til rovviltpolitikken.  
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❖ Oppdatering av hjemmeside og facebook-side har vi fremdeles ikke fått system på, men vi jobber 

med saken. 

 
  

 

Jerv og gaupe tar tre ganger så mange beitedyr i 

Nordland som ulv gjør i hele landet. - Det 

gjenspeiles ikke i debatten nasjonalt, sier 

sauebonde, Ketil Trongmo. 

 

 
(beklager dårlig bilde) 

❖ Jobbe aktivt opp mot rovdyrforvaltningen (Statsforvalteren, rovviltnemda, SNO.) 
❖ Styret ved Anne Kari og Ketil har deltatt på alle møter og gitt innspill til Rovviltnemda. 
❖ Bruke media bevisst for å skape forståelse for de negative virkningene dagens 

rovviltforvaltning påfører småfenæringa. 

❖ Arbeide for samarbeid mellom de ulike aktørene, NSG, Bondelaget, Reindrifta.  
❖ Vi har fått et innspill fra et lokallag vedrørende problematikk, med tap til ørn. Dette har vi spilt 

videre til NSG sentralt, og tatt opp med Statsforvalteren i Nordland.  
 

❖ Geit i Nordland 
Melkepriser, produksjon, geitemelk-kvoter. Vi har skrevet et innspill til NSG sentralt om 
kvoteordningen for geitemelk.  

❖ Kje er en fortsatt utfordring, da oppforing av kje er vanskelig å få en økonomisk gevinst på. Nortura 
får ikke dette produktet ut til forbrukerne.   
 

 
I 2020 har det ikke vært innkalt til noen arrangement. Dette på grunn av corona pandemien.    
Samarbeidsklimaet i styret har vært godt. Selv om vi kan treffes på nett, blir ikke utbytte like bra. Vi satser 
på at 2021 blir mye bedre! 
 
Medlemmsutvikling. 
Nordland Sau og Geit hadde pr 22.02 2021 571 medlemmer, en nedgang på 32 medlemmer fra året før.  
Av medlemmene var 89 husstandsmedlemmer, 30 støttemedlemmer og 446 hovedmedlemmer og 1 
æresmedlem. 
181 medlemmer har mer enn 80 sau som nå er gjennomsnitt pr besetning for landet, og 366 medlemmer 
har mindre enn 80 dyr. 38 har mer enn 200 sau.  (husstandsmedlemmer og støtte medlemmer er tatt med) 
28 medlemmer har geit, av disse har 4 mer enn 150 geit.  
Disse tallene tar utgangspunkt i aktive medlemmer, det vil si de som har betalt kontingent i 2021 
 
På årsmøtet 2020 var det 20 stemmeberettigede fra 15 av totalt 31 lokallag. Dvs. at hele 16 lokallag var 
uten representant på årsmøtet i 2020.   
 
Til sist vil vi takke alle våre sponsorer, som har bidratt i denne årsmeldingen. 
Hilsen Styret. 
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Årsmelding geit Nordland 2020. 

 

I 2020 var det 22 aktive geitemelkprodusenter i Nordland. To produsenter avsluttet og la nedi løpet av året så vi går 

inn i 2021 med 20 aktive geitebruk. Av disse driver fire med lokal foredling av melk og geiteprodukter (Aaland Gård, 

Lofoten Gårdsysteri, Den Sorte Gryte, Beiarmat) 

 

Forholdstallet ble besluttet beholdt på 0,94. Tilsvarende for melkeku er 1,07. Dette vil naturlig nok slå hardest ut for 

de med mest kvote. Seks prosent mindre kvote utgjør en merkbar reduksjon på bunnlinja til produsentene. Det er 

ekstra fortærende all den tid en på melkeku kan produsere sju prosent over grunnkvote.  

 

Fallende konsum av brunost er hovedårsaken til mindre avsetning av geitemelk. Den hvite geitosten «Kvitlin» 

besluttet fjernet fra butikkhyllene og kun skal være tilgjengelig for storhusholdning. I forbindelse med ombyggingen 

av meieriet på Storsteinnes havarerte et gir på produksjonslinjen til «Balsfjordost», og det ble gikk ut informasjon om 

at det tok tid å skaffe til veie deler. I begynnelsen av februar 2021 ble nyheten om at kostnaden knyttet til å 

opprettholde produksjonen av «Balsfjordost» ble vurdert til å være så kostbar at hele produksjonen legges ned. 

 

Det ble ikke gjort endringer i kvalitetsregelverk eller prisløype. Der produsenter har mistet elitemelk i 2020 skyldes 

dette i størst grad celletall (ca. 70 %) og bactocount (ca. 30 %). Elitemelkandelen landet til slutt på 85,49 %. På 

bakgrunn av at mange produsenter plages med celletallsnivået gjennom året har TINE satt i gang et 

forskningsprosjekt som skal se på celletallsnivå og ystekvalitet. Det er et faktum at kvalitetsregelverket legger 

begrensninger på beitebruk, da melk produsert på beite naturlig har et høyere celletall enn melk produsert i 

innefôringsperioden. 

 

Det er fra flere faglag (NSG, NBS, NBL) tatt til orde for å senke kvotetaket i geitemelkproduksjonen fra dagens 

900.000l til 200.000l. All den tid geitenæringen står i så mange utfordringer og endringer som den gjør nå, må en 

spørre seg om dette er riktig ressursbruk fra faglagene. Det er mindre enn fem bruk som produserer mer enn 

250.000l, og muligheten for å få hånd om 900.000l kvote er forsvinnende liten. Argumentet med at vi bare vil ha 

behov for 20 geitebruk i Norge faller på sin egen urimelighet. Det vi trenger er solide robuste bruk som har økonomi 

til å tåle slike endringer som vi nå står i. da må brukene være av en viss størrelse. Dagens kvotetak har eksistert siden 

2015, og vi har ikke på langt nær sett en strukturendring som tilsier at det vil skje heller.  

 

Det er foreslått innstramminger i mulighetene for kvoteleie og kvotekjøp. Hvis dette skulle gjennomføres kan vi være 

trygge på det blir en umulig oppgave å utvikle gårdsbruk videre. Som melkeprodusent har du ingen mulighet til å øke 

produksjon eller omsetning uten å kjøpe eller leie kvote. Ønsket om innstramninger er forståelig, men det svanes en 

grundig konsekvensanalyse av en slik endring. Altfor ofte blir slike viktige endringer gjort, og så ser vi hvordan 

konsekvensene slår ut i næringen etterpå. 

Hendry Edvardsen.  
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Årsmelding Gjeterhundnemda i Nordland 2020 
 
Nemnda har bestått av:    
Leder: Finn Engan 
Styremedlem: Roy Aakre 
Styremedlem: Tom Even Lillemo 
Sekreter: Geir Amundsen 
 
Nemnda har hatt og 4 telefonmøter. 
 
 
Det er ukentlige treninger i vinter og vår halvåret, med instruksjon, 
blant annet i Leirfjord, Korgen, Hattfjelldal, Bleikvasslia, Krokan, 
Lofoten og i Vesterålen. 
Målet er at flest mulig skal trene opp hunden til et nivå som kan gi 
bruksprov.     
                                             Janne og Sarva med bruksprov 

 
Vi arranger derfor mange distrikts prøver. Dette er en praktisk prøve å for å se om hunden har 
grunnleggende ferdigheter som gjeterhund. 
 
Gjeterhund-aktiviteten i fylket er bra, men ikke alle områder i fylket er like aktiv. 
Vi er avhengig av ildsjeler ute i lokallagene for å få til et miljø. Alle lokallag og gjeterhundlag har fått tilbud 
om å arrangere kurs der nemda ordner med instruktør. 
 
Vi har fått ferdig utdannet 3 nye instruktører i fylket. 
 
 
 Aktivitet 2020:  
 

1. Fellestreninger flere steder i fylket.  
2. Gjeterhund prøver. Hele fylket. 45 stk. 
3. Instruktørkurs. Februar. Del 2 Nyland gård. 5 deltakere. 2 fra Troms og 

Finnmark. 
4. Gjeterhundkurs Hattfjelldal. 20 deltakere    
5. Fylkesmesterskap. Sept. Leirfjord 
6.   Gjeterhundkurs. Hattfjelldal. 20 deltakere.  
7.   Nord Norsk Serie prøve. Sept. Krokan gård 
8.   NM. 4 hunder fra Nordland. Nordland får 3 hunder i år. 2021.                          Fylkesmester Tom Even Lillemo. 
9.   Gjeterhundkurs. kveldskurs. Jan- feb. Vesterålen 8 deltakere.  

 
  
Gjeterhundnemda i Nordland 
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Nordland sau og geit ser at det er stor aktivitet i gjeterhund-miljøet.  Dette er ikke bare noe 
som skjer av seg selv.  
 

 
Vi vil få takke alle frivillige som gir av sin fritid og kunnskap, som helg etter helg 
stiller med sau og egne hunder, og sørger for at lærevillige gjeterhundeiere får 

hjelp til trening. Uten disse ildsjelene, ville ikke dette være mulig.   
 

 
Når du har klart bruksprøve, vil det si at hunden er godkjent til gjeting. Vi vil gratulere alle som har tatt 
bruksprøve i 2020. 
 
Rita Larsen    Easy 
Bendik Westermann  Sanko 
Ragnhild Engan  Trix 
Åse Haraldsen   Moi 
Terje Urås   Kira 
Frank Arntsen   Winni 
Roy Åkre   Selma  
Rpy Åkre   Shepard   
Sebastian Åkre   Strikk 
Frank Berg   Siko 
Hallstein Dalen  Mira 
Janne Leiråmo   Sarva 
Per Fjelldal   Spicy 
Julie Kristine Tilrum Karlsen Rorri 
Marianne Hansen   Amie 
 
 
I Nordland har vi mange gode gjeterhundførere og hunder. Disse deltar på ulike prøver gjennom året. Vi 
gratulerer vinnere av fylkesmesterskapet, som i år ble avholdt i Leirfjord: 
  
 Klasse 3   klasse 2    klasse 1 
 
1pl  Tom Even Lillemo.  Roy Aakre    Per Fjelldal 
2.pl  Ivar Thoresen   Ivar Thoresen    Ivar Thoresen 
3.pl  Per Fjelldal        Ernst Mikalsen  
 
 
Nord Norges-serien ble avsluttet 11.10. 20 på Krokan, Innhavet. Hans Inge Mortensen med Spot, fra Troms, 
vant sammenlagt foran Finn Engan med Zenta og Roy Aakre med Fay på tredjeplass.  
 
Og til slutt må vi takke Finn Engan og Mats Myklebust med deltakelse i Norgesmesterskapet, som ble 
avholdt på Jæren i oktober. De deltok med fire hunder, og trosset både lang reise og coronatid.   
Flott at dere tok ansvar og reiste! 
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Flyttbar hall  kr 27.500, - 

Port    kr 8.800, - 

Port uten dører  kr 5.600, - 

http://futurehaller.no/ 
 
 

Markedssituasjonen for sau og lam 

2020 er historie, og dette ble et godt år for markedssituasjonen på både sau og lam.  

Året startet med et reguleringslager på nesten 3000 tonn, hvorav mesteparten av dette var lam. Reguleringslageret 

ble grunnet godt salg redusert til litt under 500 tonn før 2020 slaktinga var i gang for alvor. I løpet av høstsesongen 

ble det fryst inn ca. 1400 tonn, slik at Nortura Totalmarked startet 2021 med ca. 1900 tonn lam på lager.  

I hele 2020 ble det produsert 19 450 tonn lammekjøtt og 4750 tonn sauekjøtt, det vil si en økning på 1 % på lam og 6 

% på sau i forhold til 2019. 

Økt salg i alle salgskanaler og tilgjengeligheten av sau og lam hele året er en årsak til reduksjonen i lageret, men 

trolig må nok noe av det kobles til Covid-19 tiltakene med stengte grenser og med det opphørt grensehandel. 

Samtidig er nok ikke småfe det kjøttslaget som handles mest av i Sverige, men det blir spennende å se hva som skjer 

når grensene åpnes igjen.  

Den positive utviklingen ser ut til å fortsette i år. Ved utgangen av uke 6 er 

lageret av lam redusert fra 1900 tonn til 149 tonn.   

       

 

 

http://futurehaller.no/
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Kilde:     http://totalmarked.nortura.no/marked/reguleringslager/                                                                                                                   

Linn Hege Engen, Nortura. 

 

For de som ønsker å lese mer om kjøtt:  

KJØTTETS TILSTAND 2020 Status i norsk kjøtt- og eggproduksjon.  

https://www.animalia.no/contentassets/6c1457fa25574ec7b254f18f560d3984/kt20-komplett-origi-web.pdf 

 

 

Årsmelding for saueavl og kåringssesongen 2020 
 
På tross av covid-19 ble kåringssesongen gjennomført som normalt. Det ble satt inn ekstra smittevernstiltak og det 
ble gitt tilbud om gårdskåring til de som ønsket det. Men de fleste valgte å avholde kåringssjå som normalt. Det ble i 
Nordland blitt avholdt 13 kåringsjåer, der hele 81 besetninger har stilt ut sine værer for å bli bedømt. Det er 10 
besetninger flere enn året før. Det er også avholdt fem gårdskåringer. Totalt er 714 værlam blitt bedømt og av disse 
er 566 værlam blitt kåra og fått lilla merke i øret. Dette er omtrent samme antall kåraværer som året før.  
 
Tilsammen ble det stilte ut 9 ulike raser, der NKS er den dominerende rasen som utgjør hele 80% av alle kåraværen, 
resterende raser som ble bedømte i Nordland var Kvit Spæl, Steigar, Pelssau, Gammelnorsk sau, Gammelnorsk spæl, 
Blæset, Farga spæl, Svartfjes og Suffolk.  
 
 
 
 
 

http://totalmarked.nortura.no/marked/reguleringslager/
https://www.animalia.no/contentassets/6c1457fa25574ec7b254f18f560d3984/kt20-komplett-origi-web.pdf
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Tabell 1: samlet kåringsstatistikk fra åres kåringssesong. 
 

Kåringssted Utstillere Bedømte lam Kåra Kåra på disp Vraka 

[Gardskåring 

Nordland] 
5 20 100% 18 90% 0 0% 2 10% 

Andøy 6 52 100% 39 75% 0 0% 13 25% 

Fauske 7 39 100% 24 62% 6 15% 9 23% 

Hamarøy 3 50 100% 40 80% 2 4% 8 16% 

Hattfjelldal 5 61 100% 42 69% 2 3% 17 28% 

Korgen 6 112 100% 93 83% 0 0% 19 17% 

Leirfjord 5 45 100% 33 73% 0 0% 12 27% 

Meløy 3 25 100% 21 84% 0 0% 4 16% 

Nesna 4 55 100% 38 69% 1 2% 16 29% 

Rana 4 29 100% 27 93% 0 0% 2 7% 

Skjerstad 2 9 100% 6 67% 0 0% 3 33% 

Sortland 17 115 100% 108 94% 0 0% 7 6% 

Steigen 3 10 100% 8 80% 2 20% 0 0% 

Vestvågøy 12 92 100% 69 75% 0 0% 23 25% 

Nordland Sau 

og Geit 
81 714 100% 566 79% 13 2% 135 19% 

 
 
Tabell 2: Oversikt over årsak til vraking av værlammene i Norland og i landet. 

 

Vrakingsårsak 
Nordland Landet 

Antall % av vraka % av bedømte Antall % av vraka % av bedømte 

Testikler  10 7,4 1,4  99 6,2 1,0 

Horn      23 1,4 0,2 

Feil bitt  5 3,7 0,7  84 5,3 0,8 

Grovbygd      1 0,1 0,0 

Lause bøger  4 3,0 0,6  23 1,4 0,2 

Slakk rygg      10 0,6 0,1 

Kryss      12 0,8 0,1 

Lågstilt      15 0,9 0,1 

For liten  4 3,0 0,6  25 1,6 0,2 

Bein  17 12,6 2,4  161 10,1 1,6 

Dødhår  4 3,0 0,6  88 5,5 0,9 

Farga hår  6 4,4 0,8  52 3,3 0,5 

Marg  50 37,0 7,0  564 35,4 5,6 

Grov ull      39 2,4 0,4 

Glissen ull      10 0,6 0,1 

Filta ull  6 4,4 0,8  38 2,4 0,4 

Kort ull  18 13,3 2,5  95 6,0 0,9 

Utypisk ull  2 1,5 0,3  81 5,1 0,8 

Ullmengde      1 0,1 0,0 

O-indeks  4 3,0 0,6  34 2,1 0,3 

Sumpoeng      9 0,6 0,1 

Helhetsvurdering  5 3,7 0,7  59 3,7 0,6 

Annet      72 4,5 0,7 

Totalt  135 100,0 18,9  1595 100,0 15,8 

 
 
 
Det jobbes svært godt i Nordland innafor avl. Flere av de beste værene i Nordland hevder seg helt i norgestoppen, 
noe som beviser at avlsmatrialet er godt og at vi lyktes med avlsarbeidet i Nordland.  
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Tabell 3: Her kommer ei oppsummering av de 3 beste NKS væren i 2020: 
Åres beste vær 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kåringsnr Navn på vær Ring Fødebuskap O-ind 

201975200  
Vestvågøy 
værring 

Jack og Trude Lindgaard 
143 

201975523  
Langøya værring Sortland Gård Drift, Arne 

Ellingsen 
142 

201975251 Spiss Uttakleiv Lofoten Værring Ivar Andersen 141 

 

Tabell 4: De 3 beste Spæl værene fra Nordland: 

Kåringsnr Navn på vær Ring Fødebuskap O-ind 

201975582 Granmtoppen Korgen værring 

 

Svein Granmo 142 

201975640 

 

Korgen værring Lars Johan Fineide 132 

201975641 

 

Korgen værring Lars Johan Fineide 131 

 
 
Tabell 5: Fra Nordland ble det i 2020 tatt ut 4 værer til semin, dette var: 

Kåringsnr Rase Navn på vær Ring Fødebuskap O-ind 

201875420 NKS Tassegubben Lofoten værring 

 

Ivar Andersen 145 

201875005 Pelssau Solar 
 

Martin Arntsen         128 

201975684 Steigar Hattentott 
 

Olav Elsvatn  

201975713 Steigar Majaruggen 
 

Kitty Lise 

Vassdal 

 

 

Kåringsnr Navn på vær Ring Fødebuskap O-ind 

201875420 Tassegubben Lofoten værring Ivar Andersen 145 

201875109 Teriate Vestvågøy Værrng Terje og Beate Ellingsen 141 

201875394 Nilsen Spissen Lofoten værring Anders Olav Nilsen 140 
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Rangering av væringene i region Nord: 

Tabell 6: NKS 2020-årgangen Region Nord: Prøveværene ved innsett 

 

  

# 

Ring 
Antall 

værer 

2020-H5 

Nr Navn 
Sum- 

poeng 

O-ind 

min 

O-ind 

snitt 

O-ind 

maks 

1 255 
Lofoten værring  

- 1 Ringen 
12 167,1 132 140,4 152 

2 274 
Lyngen værring  

- 1 Ringen 
13 165,0 128 137,8 150 

3 291 
Alta værring  

- 1 Ringen 
10 164,2 134 139,2 150 

4 261 
Kvæfjord værring  

- 1 Ringen 
15 162,1 130 134,7 140 

5 241 
Langøya værring  

- 2 Sortland 
28 160,9 128 134,7 145 

6 244 
Vestvågøy værring  

- 1 Ringen 
15 159,7 128 134,1 141 

7 290 
Varanger værring  

- 1 Ringen 
14 159,2 129 134,3 146 

8 265 
Senja Verring  

- 1 Ringen 
9 157,9 120 132,9 141 

9 243 
Andøy værring  

- 1 Ringen 
23 157,8 126 132,1 142 

10 251 
Meløy værring  

- 1 Ringen 
18 157,2 123 131,8 144 

11 241 
Langøya værring  

- 1 Hadsel 
22 156,7 123 130,5 138 

12 270 
Balsfjord verring  

- 1 Ringen 
11 156,5 126 130,3 133 

13 262 
Trondenes værring  

- 1 Ringen 
8 156,3 124 129,3 136 

14 247 
Korgen værring  

- 1 NKS-avdelingen 
15 155,2 126 130,7 137 

15 245 
Salten værring  

- 1 Ringen 
25 154,8 120 129,2 143 

 Totalt 238 159,0 120 133,1 152 
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Tabell 7: NKS 2019-årgangen Region Nord: Prøveværene ved gransking 

# 
Ring 

Antall 
værer 
ved 

innsett 

Antall 
værer 
med 

indeks 
O-indeks 

Nr Navn Min Snitt Maks 

1 244 
Vestvågøy værring  
- 1 Ringen 

16 16 112 128,9 143 

2 255 
Lofoten værring  
- 1 Ringen 

12 11 106 128,8 141 

3 241 
Langøya værring  
- 1 Hadsel 

23 20 115 128,4 138 

4 241 
Langøya værring  
- 2 Sortland 

28 27 118 128,3 142 

5 279 
Alperingen  
- 1 Ringen (perm 
2019/20) 

10 8 117 128,1 136 

6 290 
Varanger værring  
- 1 Ringen 

16 15 104 127,5 146 

7 261 
Kvæfjord værring  
- 1 Ringen 

15 15 117 127,1 145 

8 291 
Alta værring  
- 1 Ringen 

12 11 113 126,4 138 

9 245 
Salten værring  
- 1 Ringen 

27 20 115 126,1 137 

10 243 
Andøy værring  
- 1 Ringen 

22 21 113 125,2 140 

11 262 
Trondenes værring  
- 1 Ringen 

8 6 118 123,3 129 

12 274 
Lyngen værring  
- 1 Ringen 

11 11 112 123,3 133 

13 265 
Senja Verring  
- 1 Ringen 

8 7 112 123,0 137 

14 251 
Meløy værring  
- 1 Ringen 

20 14 111 122,6 132 

15 247 
Korgen værring  
- 1 NKS-avdelingen 

14 13 112 122,2 139 

16 270 
Balsfjord verring  
- 1 Ringen 

12 9 111 120,4 129 

Totalt: 16 254 224 104 126,1 146 

 

Takk til arrangører, utstillere og spesiell takk til alle kåringsdommere som stiler opp år etter år.  

Lykke til med saueholdet og avlen i 2021. 
            
Glenn Peter Knædal 
Avls- og kåringsansvarlig for Nordland Sau og Geit  
Mob 47909422 / E-post: g.knedal@gmail.com 
 

 

mailto:g.knedal@gmail.com
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Innskudd - Lån - Forsikring 

 

Kontakt oss på Post@68nord.no eller  

telefon nr. 760 55 890 
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Forslag til arbeidsplan 2021 

STYRKING AV ORGANISASJONEN 

❖ Kontakt, hjelp og informasjon til lokallagene.  
o Arrangere to nettmøter i året, med alle lokallagene til stede. Et før lamming og et etter 

sanking. 
o Deltakelse på årsmøte lokalt. 

❖ Arrangere ledersamling. 

❖ Delta aktivt på landsmøte og representantskapsmøter. 

❖ Gi innspill til høringer i NSG. 

❖ Gi innspill til jordbruksforhandlingene. 

❖ Delta i prosjekter der det er naturlig,  

❖ Arrangere fagdag og årsmøte. 

❖ Styret følger og støtter opp avlsarbeidet i fylket. 

❖ Følge opp gjeterhundarbeidet i fylket.  

❖ Jobbe med prissetting og marked. 

❖ Følge opp brukere med tap, om oppfordring til å søke erstatning. 

PROFILERING 

❖ Medlemsverving. Støttemedlemmer er også viktige å verve. 

❖ Jobbe med å markedsføre saker som omhandler småfeholdet i media.  

❖ Ha oppdaterte nettsider og facebook-side. Holde stand der det er naturlig, i samarbeid med 

lokallag, eks landbruksmesse i Sandnessjøen, Vesterålen. 

ROVDYR 

 

❖ Jobbe aktivt opp mot rovdyrforvaltningen (Statsforvalteren, rovviltnemnda, SNO, Mattilsynet mm.) 

med å følge opp omstillingssaker, erstatningssaker, anker.  

❖ Delta på møter og gi innspill til Rovviltnemda. 

❖ Bruke media bevisst for å skape forståelse for de negative virkningene dagens 

rovviltforvaltning påfører småfenæringa. 

❖ Arbeide for samarbeid mellom de ulike aktørene, NSG, Bondelaget, Reindrifta.  

SMÅFEDRIFT. 

 

❖ Jobbe med å oppdatere medlemmene på nye krav og regler.  

❖ Dyrevelferd,  

❖ Dyrehelsekurs. 

❖ Sauekontrollen.  

❖ Smittevernplaner. 

❖ Sende informasjon og oppfordring til alle lokallag slik at dette kommer på plass.  
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Styret i Nordland Sau og Geit 2020 

Leder:  

Anne Kari Leiråmo Snefjellå 

Tlf: 997 04 391 

Annsnafjell@online.no 

 

    Nestleder: 

      Marit Langeland 

      Tlf 46800647 

      malang3@online.no 

             

Styremedlem:                                                                                        

Aimee Cathrin Larsen 

Tlf 480 28 344 

aimee_acl@hotmail.com 

                                                                                                                             

                                                              

    Styremedlem 

     Henry Edvardsen 

      Tlf 95 27 71 17 

      hendryla@hotmail.com   

        

       

           

 Styremedlem 

 Ketil Trongmo 

Tlf 916 62 490 

 ktrongmo@online.no Sekretær 

                                    Linn Hege Engen       

              Tlf 47 66 59 59 

                                                                                                                                                                                 

               linn.hege.engen@nortura.no 

mailto:hendryla@hotmail.com
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Slakteresultater alle lam slaktet i Nordland 2020 kilde: www.animalia.no 

Det var i fjor 864 lammeprodusenter i Nordland som leverte 87 288 lam som ble klassifisert. Ser vi på de samme 

tallene i 2019 så var det i 2020 en nedgang på 25 produsenter og reduksjon i antall lammeslakt med 1 625 stk. Værøy 

og Moskenes hadde ingen produsenter med leverte slakt i 2019.  

De største lammefylkene i Norge er Rogaland, Innlandet og Vestland, etterfulgt av Trøndelag og deretter Nordland. 

Totalt ble det slaktet 1 048 767 lam i Norge, 7 556 flere enn i 2019.  

I tabellen nedenfor er resultatene på klassifiserte slakt i fylket satt opp. Der kan vi blant annet se at Vestvågøy hadde 

flest lammeprodusenter med 59 stk, Hadsel har flest antall lam slakta 6369 stk, Hattfjelldal har flest lam slakta pr. 

produsent med 184 stk og Hamarøy er på topp i fylket med andel kvalitetslam på imponerende 91 %.  

 

Kilde: https://www.animalia.no/no/kjott--egg/klassifisering/klassifisering-av-sau/ 

http://www.animalia.no/
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Bodø 41 2366 -303 7,1 5,6 16,5 50 3 52 12 48 10 58 

Narvik 19 1059 80 7,7 5,3 18,3 67 1 68 16 82 28 56 

Sømna 14 647 46 7,1 5,7 15,8 42 5 46 7 39 30 46 

Brønnøy 41 3127 -165 6,7 5,8 13,5 22 6 26 2 16 28 76 

Vega 18 1083 152 6,3 5,7 12,5 16 5 19 3 0 46 60 

Vevelstad 18 1476 16 6,9 5,7 14,4 28 5 30 4 37 46 82 

Herøy 17 1693 169 6,9 6,0 14,6 39 4 41 8 40 39 100 

Alstahaug 25 2087 -151 7,1 6,0 16,0 44 5 47 8 46 30 83 

Leirfjord 20 1853 -116 7,8 5,6 18,0 69 4 72 9 63 2 93 

Vefsn 21 1467 -225 7,8 6,0 19,2 73 6 79 20 65 6 70 

Grane 14 1369 116 8,0 5,9 20,0 74 6 80 29 65 5 98 

Hattfjelldal 29 5335 -504 7,9 5,9 19,0 71 5 76 16 83 0 184 

Dønna 24 1580 -182 6,8 5,4 14,6 34 3 37 4 33 15 66 

Nesna 23 2812 -316 7,6 5,6 17,6 65 4 69 13 55 13 122 

Hemnes 34 5655 -148 8,3 6,3 20,3 85 7 92 19 78 0 166 

Rana 52 4642 -75 7,7 6,0 18,7 70 5 75 16 72 8 89 

Lurøy 30 2194 -7 6,9 5,9 15,1 37 5 41 6 56 10 73 

Træna 2 41 -48 6,3 7,4 13,7 27 20 32 0 0 0 21 

Rødøy 33 2213 -170 6,9 6,0 15,1 37 4 39 6 29 34 67 

Meløy 28 2670 -326 8,7 5,9 19,9 79 4 83 20 64 10 95 

Gildeskål 6 362 -13 6,1 5,4 13,0 20 6 22 1 58 52 60 

Beiarn 18 1519 -7 7,7 6,3 19,2 70 6 75 21 38 4 84 

Saltdal 23 2662 143 7,8 5,8 18,5 70 2 72 15 77 5 116 

Fauske 14 1299 -73 8,4 6,3 19,9 80 7 86 18 77 0 93 

Sørfold 9 993 105 8,6 5,8 20,9 88 4 91 28 33 4 110 

Steigen 28 1894 -2 7,0 5,6 15,9 53 1 53 6 35 37 68 

Lødingen 4 194 -11 7,1 5,2 17,2 53 0 52 18 46 40 49 

Evenes 8 941 -25 8,2 6,0 20,5 84 3 87 25 66 7 118 

Røst 3 267 -102 7,8 5,1 18,7 70 0 70 15 0 11 89 

Flakstad 15 2073 79 8,5 5,9 20,7 87 1 87 25 44 8 138 

Vestvågøy 59 5822 -62 8,4 5,8 20,1 88 1 89 17 66 7 99 

Vågan 23 2099 141 7,2 5,0 17,5 67 0 67 11 34 13 91 

Hadsel 44 6369 -192 8,2 5,5 19,6 81 1 82 18 65 10 145 

Bø 12 1005 102 7,6 5,2 18,4 76 1 77 10 44 12 84 

Øksnes 12 1176 -133 7,2 5,3 16,9 50 1 50 25 71 28 98 

Sortland 40 6368 293 8,6 5,9 20,7 87 1 88 25 72 6 159 

Andøy 29 5274 235 8,6 5,2 20,7 86 1 88 27 81 5 182 

Hamarøy 14 1602 54 8,8 5,8 21,8 91 2 93 35 73 2 114 

Nordland 2020 864 87288 -1625 8 6 18 61 4 64 15 51 16 95 

Norge 2020 13743 1048767 7556 7,8 5,9 18,7 73 3 76 14 59 4 76 
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Årsmelding rovvilt. 2020 

Rovvilt er vel kanskje den største utfordringen vi sliter med hvert år i sauenæringa i Nordland. Vi har 

relativt høyt rovviltpress i store deler av fylket, og frustrasjonen når man ikke får gehør hos forvaltningen 

kan i perioder være stor. Kampen for å få gehør for våre synspunkter i rovviltpolitikken har pågått i lang tid, 

og det virker mange ganger som om vi bare går i ring, uten at noe blir bedre. Totalt for fylket, har totalt 

søkt erstattet, gått ned med ca 300 dyr, det er positivt. Men samtidig er det over 5000 sau og lam som blir 

borte på beite i fylket i løpet av en beitesesong, og det er alt for mye.  Jerv og gaupe er de rovdyrene som 

tar mest sau og lam. De tar ca 84% av de erstattede dyrene. Tidligere år har bjørn vært en stor predator, 

men i 2020 er tapene til bjørn små. (2%) 

Vi jobber hele året for å presse på for høyere beskatning av rovdyrene, for å få ned tapene. Den største 

utfordringen er å få gode bestandstall, som både vi bønder og forvaltningen kan være enige om. 

Bestandstallene er grunnlaget når jaktkvoter skal fordeles, og mangler i tallene fører til mindre uttak. I dag 

er mørketallene for store, og forskjeller i registrering og vanskelige sporforhold, gjør at tallene som brukes i 

forvaltningen blir usikre.  

Vi har i 2020 vært representert i alle møtene i rovviltnemda, og prøver å påvirke i de sakene som er 

relevante for næringa. Det er viktig å være representert på disse møtene fordi de valgte 

nemndsmedlemmene har varierende kunnskap til landbruket, og vedtakene de vedtar, har mye å si for 

beitenæringa. Det er også en fin arena for å få svar på aktuelle spørsmål og problemstillinger som dukker 

opp. 

 

Når det gjelder forvaltningsplanen som ble vedtatt av rovviltnemda i 2017, er den fortsatt inndratt til KLD 

(Klima og miljø-departementet) fordi de valgte å overprøve den lokalt vedtatte planen. Dette medfører at 

forvaltningen fortsatt foregår etter en plan fra 2011, og det er fortsatt uvisst når den nye planen kommer 

fra KLD. 

 

Jerv: Bestandsmålet er på 10 årlige ynglinger i Nordland. Registreringene ligger litt over dette og kvoten ble 

satt til 16 dyr. Vinterens lisensjakt har vært vellykket og så langt (22/2-21) er det felt  14 jerv. 

  

Gaupe: Bestandsmål på 10 årlige familiegrupper i Nordland. Det har de siste årene vært dokumentert litt i 

underkant av dette, og det har ført til at det ikke har vært tildelt kvoter. I 2020 ble det registrert 11 

familiegrupper, og det ble derfor vedtatt en kvote på 6 dyr i år. Dette er positivt, både for jegere og 

beitebrukere. Selv om vi helst skulle ønsket og en høyere kvote, må vi bare innse at så lenge vi ikke klarer å 

registrere flere familiegrupper, blir heller ikke kvotene større. Enkelte kommuner har mye sporaktivitet 

som tyder på større bestand enn registreringene tilsier. Det ble også registrert gaupe på Meløy i sommer, 

noe som er ganske uvanlig, da den må svømme et bra stykke for å komme seg dit.  
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Kongeørn: Tapene til ørn er sannsynligvis større enn dokumentert i mange områder. Det er vanskelig å få 

dokumentert tap til ørn, og vanskelig å få lov til å ta ut skadegjørere uten dokumentasjon. Spesielt tidlig på 

våren tar nok ørna en del lam uten at brukerne klarer å få det registrert. 

 

Dersom du ønsker mer informasjon på fylkes og kommuneplan kan du følge denne linken 
https://rovbase.no/erstatning/sau 

 

 

Under kan du finne informasjon fra utvalgte skjema, som sier noe om tap til rovdyr og 

erstatning 2020. 

https://rovbase.no/erstatning/sau
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Tall på fylkesnivå:  
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• Vi erstatter ca. 73 % av tap over normaltap.  
• Ca. 2,7 % av erstatta dyr er påvist drept av fredet rovvilt 

(kadaverdokumentasjon). 

• Samlet erstatningsbeløp er på ca. kr 7,29 mill. 
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