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1.0 Innkalling og sakliste 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORD-TRØNDELAG SAU OG 
GEIT �  28. februar 2020 

 

STED: Teams 

Søndag 28. februar: ÅRSMØTE 

12.00: Årsmøte på teams. 

 

Sakliste årsmøte: 

1. Åpning �  navneopprop. 
2. Godkjenne innkalling, sakliste. 
3. Valg av 2 utsendinger til å skrive under protokoll. 
4. Leders tale. 
5. Årsmeldinger 2020. 
6. Regnskap 2020. 
7. Arbeidsplaner 2021. 
8. Godtgjørelse til tillitsvalgte. 
9. Satser rovdyrfondet �  utbetaling og innbetaling. 
10. Innkomne saker.  
11. Saker fra styret. 

- Orientering �  mædie. 
- Sak til NSG om binneområder. 

12. Budsjetter 2021.  
13. Valg. 

- Leder. 
- 2 styremedlemmer 
- Tre vararepresentanter i nummerrekkefølge 
- Nestleder 
- Revisorer. 
- Utsending til årsmøtet NSG. 
- Valgkomité. 
- Leder i valgkomitéen. 
- Valg av møteleder for årsmøtet i 2022 
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2.0 Årsmeldinger 2020 

2.1 Årsmelding NTSG 

Styret i Nord-Trøndelag sau og geit 2020: 

Leder:    Oddbjørn Kaasa, Meråker.   Ansvar: Gjeterhund, AU, media,  

Mattilsynet, kontaktperson fra 
styret 

Nestleder:   Kristoffer Moan, Leksvik   Ansvar: Marked og markedsføring 

Styremedlem:  John Gunnar Stormo, Meråker.  Ansvar: Rovviltutvalg 

   Arvid Wold, Verdal.    Ansvar: AU 

   Elise Valstad Moksnes, Levanger.  Ansvar: Informasjonsformidling 

 

Varamedlemmer: Tone Våg, Snåsa 

   Tommy Røtting, Ytre Namdal 

   Paul Kristian Homstad, Overhalla 

 

 

Årsmøtet 2020:       
  

Årsmøtet for 2019 ble avholdt på Heia gjestegård i Grong, 

29. februar 2020. Dette ble gjennomført som et en-dagers 

årsmøte som ble avsluttet med felles årsmøtemiddag. På 

møte ble årsmøtesaker behandlet, under middagen ble 

Avlsstatuetten 2019 tildelt John Olav Halbostad fra 

Høylandet for væren 201570421 Sur Løvåsen. 

Risbitpokalen 2019 ble tildelt Amund Nagelhus fra 

Overhalla for væren 201870247 Bejugard Skistad.   

         Foto: Elise Valstad Moksnes 
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Året 2020: 

Nord-Trøndelag sau og geit hadde ved utgangen av 2020 426 medlemmer. Av dette var det 8 

æresmedlemmer, 38 støttemedlemmer, 68 husstandsmedlemmer, 121 hovedmedlemmer med 

under 50 v.f.s. og 186 hovedmedlemmer med over 50 v.f.s., inkludert 15 medlemmer med 

geit. Dette er en total nedgang på 10 medlemmer fra 2019.  

Styret har hatt 10 styremøter, hvor alle har blitt avholdt på Teams. Dette har fungert bra. 

Styret har spart mye tid på reise, i tillegg til at dette har spart NTSG for reisegodtgjørelser i 

forbindelse med møtene. Det har blitt behandlet 77 saker.  

Saker som styret har behandlet er blant annet: 

• Handlingsplan 2020, hyppighet styremøter samt justering grunnet covid-19 

• Ansvarsfordeling i styret 

• Økonomisk situasjon i NTSG 

• Oppfølging mædi i Nord-Trøndelag, formidling av informasjon fra MT, mædiforskrift 

• Beredskapsplan covid-19 

• Tildeling radiobjeller 

• Intensjonsavtale AU med Sør-Trøndelag 

• Grillaksjon 2020 

• Markedssituasjon 

• Representantskapsmøte NSG 

• Rovdyrproblematikk Indre Namdal 

• Møte med Telespor ang. feil i siste generasjon radiobjeller, refusjon 

• Telefonrunde til alle lokallagsledere 

• NM gjeterhund, brev til gjeterhundnemda 

• Innspill til NSG ang. oppnevning av råd og utvalg samt utdeling av priser  

• Innspill til valgkomiteen NSG før årsmøte 2021 

• Kartlegging av rovdyrerstatning i Nord-Trøndelag 

• Fylkesårsmøte NTSG 2021 

• Innspill til saker årsmøte NSG, orientering fra markedsrådet samt forvaltningsplan for 

freda rovvilt 
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Andre møter 2020: 

• Årsmøte NSG sentralt. Gardemoen. (Tone, Oddbjørn) 

• 24.03.20: Møte med MT ang. mædisituasjonen. Teams. (Oddbjørn, Elise) 

• 17.04.20: NT-radiobjellelag, fordelingsmøte radiobjeller. (Oddbjørn) 

• 24.06.20: Møte i Grong ang. rovdyrproblematikk i Indre Namdal. Fysisk møte. (Arvid, 

John Gunnar, Elise, Oddbjørn, Tone) 

• 20.10.20: AU med Sør-Trøndelag. Fysisk møte. (Arvid, Oddbjørn)  

• 26.10.20: Dialogmøte FM. Fysisk møte. (Oddbjørn, Kristoffer) 

• 28.10.20: Dialogmøte Rovviltnemda. (Tone) 

• Flere teamsmøter MT sentralt. (Oddbjørn) 

• Oktober: Møte om bygging av saufjøs på Mære Landbruksskole (Arvid) 

 

2.1.1 Rapport felles AU-møter i Trøndelag 

Samarbeidsutvalget for fylkeslagene i Trøndelag 

Etter utredning og årsmøtevedtak ble dette forumet startet opp i 2018, med tre representanter 

fra hver av fylkeslagene. De to første årene var dette et viktig møtested med relativt hyppig 

møtevirksomhet. Dette hadde sammenheng med sammenslåingen av de to trøndelagsfylkene 

til en enhet, noe som medførte store endringer både for Fylkeskommunen og 

Fylkesmannsembetet som nå er omdøpt til Statsforvalteren i Trøndelag. Utgangspunktet var 

to fylker med relativt ulik forvaltningskultur som nå skulle forenes til samsvarende opplegg. I 

den sammenheng var det ønskelig at småfenæringen opererte som en samlet/koordinert enhet. 

Og det ble startet opp med relativt hyppige dialogmøter med Statsforvalterens Landbruks- og 

Miljøavdeling. 

På fylkesårsmøtene i 2020, etter 2 års erfaring med AU, var ordningen opp til evaluering og 

visse justeringer og presiseringer ble foretatt. Representasjonsmessig gikk man ned fra tre til 

to personer fra hvert av fylkeslagene. Fra Nord-Trøndelags side ble det utformet forslag til en 

mer konkret intensjonsavtale som ble godkjent av sør-trønderne og som nå ligger til grunn for 

samarbeidet. Avtalen lyder som følgende: 
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STRUKTUR/ORGANISASJON 

• AU skal bestå av de to valgte styrelederne i henholdsvis STSG og NTSG samt ett 
fast styremedlem fra hvert av fylkeslagene, i alt 4 personer. 

• Lederansvaret i AU i forbindelse med å kalle inn til møter, utarbeide sakliste etc., 
går på omgang annet hvert år for styrelederne i STSG og NTSG. 

• AU konstituerer seg selv hvert år. 
• Det føres referat fra alle møter. De gjøres tilgjengelig for lagsmedlemmene så fort 

referatene er godkjent. 

HOVEDFORMÅL  

Hovedformålet med AU er å koordinere næringens interesser i regional sammenheng der det 

er ønskelig og behov for det. 

• I forhold til dialogmøter med Fylkesmannen eller andre regionale instanser. 
• I forhold til viktige saker knyttet til NSGs årsmøter og representantskapsmøter. 
• AU kan drøfte saker som har forankring i vedtak i fylkesstyret i STSG eller NTSG, men 

AU er ikke noe reelt overordnet besluttende organ. 
• AU kan fremme forslag til vedtak i fylkesstyresammenheng eller i Årsmøtesammen-

heng. Endelig vedtak fattes i så fall av det enkelte fylkesstyre i sør og nord, eventuelt 
av de to fylkesårsmøtene. 

• Fylkesstyrene kan gjennom AU fronte viktige næringssaker der det er enighet om at 
man er tjent med felles opptreden. 

 

Gjennomgått på NTSGs fylkesstyremøte, 21.04.2020 og godkjent som foreløpig versjon og 

som ble oversendes STSG for gjennomgang og kommentering og der ble godkjent uten 

endringer. 

I 2020, «koronaåret», har det bare blitt avholdt ett fysisk AU-møte, som det foreligger 

tilgengelig referat fra. 

Ellers har det vært kontakt med STSG angående felles innspill til valgnemnda i NSG innen 

fastsatt tidsfrist. 

 

Styremedlem og AU-representant Arvid Wold 
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2.1.2 Tillitsvalgte i styret, råd og utvalg i NTSG 2020 

Styret:    Navn:     E-post: 

Leder:   Oddbjørn Kaasa, Meråker  oddbjornkaasa@gmail.com  

Nestleder:   Kristoffer Moan, Leksvik  leksvikmoan@gmail.com   

Styremedlem:   John Gunnar Stormo, Meråker john_gunnar@outlook.com  

   Arvid Wold, Verdal   sulstua@gmail.com    

   Elise Valstad Moksnes, Levanger elisevmok@live.no  

1. vara   Tone Våg, Snåsa   tonevaag@online.no  

2. vara   Tommy Røtting, Ytre Namdal post@htgjerdenamdal.no  

3. vara   Paul Kristian Homstad, Overhalla paul.kr91@gmail.com  

 

Sekretær:   Bjørn Wæhre, Nortura 

 

Valgkomite:  Peder Klegseth, Lånke (Leder) Vara: Brit Solem 

Kjetil Hermanstad, Indre Namdal Vara: Hans Petter Hestmo 

Ketil Okkenhaug, Levanger  Vara: Morten Munkeby 

 

Regnskapsføring:  Vuku og Omegn Regnskap AS 

Revisorer:  Tor Egil Nicolaisen, Verdal 

   Martin Kolstad, Vuku 

  Vara:   Morten Munkeby, Levanger 

 

Leder avlsutvalget: Audun Tiller, Verdal.  audun.tiller@hotmail.no  

 

Leder Nord-Trøndelag gjeterhundlag: Olav Tiller, Verdal. olav.tiller@gjeterhund.info  
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Medlemmer rovviltutvalget:  Anne Marken, Meråker 

Amund Nagelhus, Overhalla 

Torfinn Sivertsen, Verdal 

Fra styret: John Gunnar Stormo, Meråker / Tone Våg, Snåsa 

2.1.3 Lokallag i Nord-Trøndelag 2020 

Lag: Leder: E-post: 

Beitstad sau og geit Finn Egil Adolfsen adolfsen@outlook.com 

Hegra sau og geit Egil Solem egil.sollem@ntebb.no 

Henning og Sparbu sau og 
geit  

Vigdis Lund  vigdlund@online.no 

Inderøy sau og geit  Ragnar Johansen Ørdal ragnarordal@outlook.com 

Indre Namdal sau og geit Bengt Anders Johansen bengt.anders@myrvang-gard.com 

Leksvik sau og geit Willy Lerstad willy.lerstad71@gmail.com 

Levanger sau og geit  Ketil Okkenhaug ketil-ok@hotmail.com  

Lånke sau og geit Peder Klegseth pekleg@online.no  

Malm sau og geit Ole-Morten Reitan o-reitan@online.no  

Meråker sau og geit Oddbjørn Kaasa oddbjornkaasa@gmail.com  

Mosvik sau og geit Lars Stian Bartnes lars.stian.bartnes@inderoy.kommune.no  

Namdalseid sau og geit Hans Petter Hestmo liverpool74@live.no  

Namsskogan sau og geit Ole Roald Berg ole.roald@ntebb.no  

Nordli sau og geit Ole Ivar Ness Lisnadder@gmail.com  

Nordre Vemundvik sau og 
geit 

Pål Kristian Aakervik pal.k.aakervik@hotmail.no  

Ogndal sau og geit Vidar Guldahl vidar.guldahl@gmail.com  

Overhalla sau og geit Arnstein Okstad arnstein.okstad@ntebb.no  

Røyrvik sau og geit Asle Westgaard a-s-we@online.no  

Snåsa sau og geit Jørn Ove Heggland jovheggl@start.no  

Stod sau og geit Mats Kluken mats.kluken@hotmail.com  

Verdal sau og geit Simon Landfald simonlandfald@gmail.com  

Verrastranda sau og geit Geir Thunsør geir.thunsor@verrastranda.net  

Ytre Namdal sau og geit Tommy Kristian Røtting post@htgjerdenamdal.no  
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2.2 Årsmelding Namdal værring 

Styret har i 2020 bestått av: 

Paul Kristian Homstad �  Leder 

Kjell Tore Nagelhus �  Væransvarlig 

Kjetil Hermanstad �  Kasserer 

Sturla Heia �  Sekretær 

Stein-Erik Saur �  Styremedlem 

 

Ringen har hatt 17 medlemmer, vi har i løpet av året mistet et og tatt opp et nytt medlem. 

Årsmøtet for 2019 var planlagt til starten av april, men ble flyttet til 6. august på Fru Opdals 

gårdshotell. Det var 7 deltakere. 

I løpet av året har vi hatt et styremøte, en del telefonisk kontakt og noen uformelle møter. 

Namdal-værring hadde en nks og fem spæl værer som var aktuelle for semin 2020, deriblant 

de tre høyeste spælværene i landet. Men også i år ble vi av mattilsynet nektet sending til Staur 

pga. mædi-risiko. 

Også 2020 ble preget av mædi-utbruddet i 2019, noe som har medført blant annet spredt 

sommerbeite for værene og gårdskåring. Dommere var Audun Tiller og Kjell Tore Nagelhus. 

Det ble kåret totalt 42 nks og 38 spæl. 

Utover senhøsten ble medlemmene i ringen gradvis fri båndleggingen fra mattilsynet, og 

akkurat tidsnok til parrings sesongen ble det klart at vi kunne drive normal værbytting. 

Vi har ikke avholdt årsmøte for 2020, årsmeldingen er således ikke godkjent av årsmøte. 

 

Paul Kristian Homstad 

Leder Namdal værring 



 11 

2.3 Årsmelding værholdet sør 

Styret har bestått av:  

Egil Solem 

Vigdis Lund 

Ole Morten Reitan 

Bjørnar Buhaug     

Morten Munkeby    

Audun Tiller 

 

Hjemmekåring skapte mye ekstra arbeid særlig for dommerne. 

 

Heldigvis går ringene som normalt igjen. Stort salg av livdyr. 

 

Men mange besetninger har slutta i Ringene. Ikke enkelt å få inn nye medlemmer da vi blir 

pålagt mere og mere arbeid med opplysninger for å være med. Å være med i ring er en stor 

dugnad.  

 

1 styremøte og årsmøte er holdt. 

 

For Værholdet Sør  

Egil Solem 

 

2.3.1 Ring 221 Stjørdal og Meråker 

Ringen har kun 2 besetninger igjen så det blir et lite styre, men med 1 kårkall går det på ett 

vis. Da blir vi 3 stk. Nils Sundal, Solaug Solem og Egil Solem.  

Kåra 11 værer til ringen. 1 til salg utenom.  

1 elitevær 201970114 Bare Solem. 
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2.3.2 Ring 225  

Styret har bestått av Ole-Morten Reitan, Bjørn Olav Folden og Torgeir Aune.  

Ringen har 10 medlemmer fra Verrastranda til Snåsa, en nedgang på 2.  

Dette ble også̊ i år et noe spesielt år. Kåringa ble også̊ i år avviklet som gårdskåring da vi var 

båndlagt. Båndlegginga ble opphevet før paringa begynte og ringen starta opp igjen.  

Det ble kåra 25 værer. Det ble satt inn 14 prøveværer til granskning, det ble i tillegg brukt 4 

elite, 1 disp. vær og 2 granska værer.  

Kjøringa tok Harald Aune seg av, som i fjor. 

Beste avkomstgranska vær ble 2019 70199 Kar Aune med 132 i indeks.  

For styret  

Ole-Morten Reitan  

 

2.3.3 Ring 230 Spelringen 

Styret har bestått av: 

Vigdis Lund - leder 

Sture Sivertsen - styremedlem og væransvarlig 

Tone Våg �  styremedlem 

Ringen har bestått av 7 medlemmer. Det er avholdt årsmøte, og vi har vært representert på 

møter i værholdet. 

Det ble gransket 11 ringværer. Ind. fra 108 til 125 med 117 som gjennomsnitt. (+ 1 farga spæl 

som fikk for få slakta avkom) 

Det ble kåret 34 værer. Stor etterspørsel etter værer i år, da mædisituasjonen førte til lite salg i 

2019. Mædi-restriksjoner fra mattilsynet førte til hjemmekåring. Koronapandemi har også 

bydd på litt utfordringer. 12 kåraværer og 4 eliteværer ble satt inn i ring. I tillegg insemineres 

en del. 
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2.3.4 Ring 222 �  Verdal �  Frol �  Skogn vèrring  

Styret har i 2020 bestått av:  

Leder Morten Munkeby  

Nestleder Ketil Okkenhaug  

Sekretær Per Helge Genberg 

Styremedlem Jon Inge Bragstad 

Væransvarlig Audun Tiller  

 

1.vara Stein Otto Bjørkeng  

2.vara Johannes Fanum  

 

Styrets aktivitet:  

Styret har hatt to styremøter (24/2 og 5/11), og på grunn av Covid-19 har det ikke vært 

arrangert felles medlemsmøter. Vinteren 2020 ble det skrevet mange brev initiert av ring 222, 

to eksempler vedlagt  

• -  Virkemidler i bekjemping av mædi (vedlagt)  

• -  Avlsarbeid i besetninger under offentlige restriksjoner (vedlagt)  

Kåring:  

Avdeling 1 ble i juli/august 2019 båndlagt på grunn av mistanke om mædi. Dette har medført 

store konsekvenser for ringen. Avdeling 1 kåret værer for bruk i egen besetning, og de som så 

seg råd for det gransket i egen besetning. Høsten 2020 var det krav om gårdskåring fra 

Mattilsynets side. 2020 ble som året før alle kåralam som var aktuelle for ring eller salg 

prøvetatt for mædi, og i løpet av høsten ble alle besetninger i ringen frikjent fra 

båndleggingen pga at de hadde vært kontaktbesetninger.  
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Gransking:  

Vinteren 2019/2020 ble det gransket værer i tre separate avdelinger. 

Avdeling 1 Verdal/Sparbu hadde 16 innsatte værer og fikk offisiell indeks på 11.  

Avdeling 2 Frol/Skogn hadde 13 innsatte værer og fikk offisiell indeks på 12.  

Avdeling 9 spæl satte inn 5 værer og fikk offisiell indeks på 4.  

Høsten 2020 har vi følgende innsett:  

• -  Avdeling 1: 15 prøveværer og 2 eliteværer med 130 og 139 i O-indeks.  

• -  Avdeling 2: 15 prøveværer og 2 eliteværer med 133 og 138 i O-indeks.  

• -  Avdeling 9: 8 prøveværer og 1 elitevær med uoffisiell O-indeks på 124.  

To av ringens værer var kandidater til semin, men ingen av de ble med i det endelige uttaket.  

Regelverk:  

På grunn av noen endringer og innskjerpinger finner vi det hensiktsmessig å minne 

medlemmene om det regelverket de har forpliktet seg til å følge som medlemmer i værring. 

Regelverk for væreringene/avlsbesetningene 2020/21 

https://www.nsg.no/getfile.php/13141562-1606778879/_NSG-PDF- 

filer/Sau/Sauavl/V%C3%A6reringene/Detaljert_regelverk_vereringene_avlsaaret_2020-

21.pdf  

Medlemmer:  

Avdeling 1 har nå 5 medlemmer med til sammen ca. 900 aktive ringsøyer. Avdeling 2 har nå 

ved inngang til ny avlssesong 8 medlemmer og ca. 900 aktive ringsøyer. Avgang skyldes 

smittevernhensyn pga nært samarbeid med nabo utenfor ringen. 

Avdeling 9 (spæl) har 3 medlemmer (som også er medlemmer i avdeling 1) og 200 ringsøyer. 

Inderøy Værholdslag ble avviklet høsten 2020.  
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2.3.5 Ring 223 Leksvik verring 

Styret har i 2020 bestått av: 

Leder: Bjørnar Buhaug 

Sekretær: Idar Bremeraunet 

Styremedlem: Kristoffer Moan 

Styremedlem: Leif Børge Krabseth 

 

Året som har gått har vært preget av korona og lite aktivitet. Det var derfor gledelig at vi i 

2020 igjen hadde ordinær kåring i Vigtil. Ringen har dessverre ikke avholdt årsmøte siden 

høsten 2018, og det er heller ikke avholdt styremøter. Aktivitet har dermed vært begrenset til 

samarbeid om sperregjerder, sanking, og noe kontakt per telefon. 

Ringen består fortsatt av 4 medlemmer med totalt ca. 750 vfs. 14 av 15 innsatte værer høsten 

2019 har fått indeks høsten 2020. Den siste væren har også tilstrekkelig med avkom til å få 

indeks ved neste indekskjøring. 201970226 Prins Bremeraunet fra Idar Bremeraunet ble beste 

risbitt med 131 i o-indeks. Kvaliteten på værene er jevnt over god, men ringen skulle gjerne 

hatt noen toppindeksværer. 

Det er søkt om at Jan-Arne Rosvold skal få fullverdig status som ringmedlem, men det er 

dessverre avslått av NSG ved Thor Blichfeldt. Han har en besetning med noen få sauer som 

stammer fra kopplam fra besetningen til Bjørnar Buhaug. Besetningen hans utgår dermed fra 

en besetning i ringen, men medlemskap i ringen er likevel avslått med begrunnelse i at 

besetningen er for liten. Det er likevel håp om at besetningen på sikt kan bli medlem i ringen, 

da det er ventet at besetningen skal øke de neste årene i tråd med at Jan-Arne har bygget om 

et gammelt melkefjøs til sauefjøs. Leksvik værring har i dag fire medlemmer, og det er 

ønskelig med flere medlemmer.  

Året 2020 har også vært preget av mædiutbruddet i Trøndelag. Flere av ringene i verholdet 

sør er fortsatt båndlagt, og Leksvik værring har måttet foreta mæditesting for egen regning for 

å kunne sirkulere værer internt i ringen, samt selge værer til bruksbesetninger. Det har 

medført en merkostnad på ca. 10.000 kr for ringen, og det er en utgift vi mener ringen burde 

vært spart for. Bruksbesetningene er avhengig av å kunne kjøpe værer, og det er tryggest å 
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kjøpe avlsværer fra en værring/ringbesetning. For å unngå en ukontrollert omsetning av 

livdyr, bør værringer som ikke er båndlagt fortsatt ha tillatelse til å selge værer. Da er det 

viktig at ringene selger værer med bekreftede negative mæditester. Som et effektivt og 

forebyggende tiltak mot spredning av mædi, samt at avlsarbeidet på sau kan fortsette, så burde 

derfor ringene være prioritert for mæditesting uten kostnad for ringene. Dette er en 

problemstilling Nord-Trøndelag Sau og Geit og Verholdet Sør burde ta tak i. 

Årets kåring ble arrangert 5. oktober i Vigtil, og det ble kåret 16 NKS-værlam og 2 værlam av 

rasen gammelnorsk spælsau. På kåringsdagen ble alle kåralammene gentestet, og det viste seg 

at én vær hadde dobbelt finnegen og to værer hadde feil farskap. Totalt 14 kåralam ble 

sirkulert i ringen under høstens parringssesong. 

Ringen har stor etterspørsel etter værer, og høsten 2020 fikk ringen solgt alle tilgjengelige 

risbitter i tillegg til alle tilgjengelige kåralam. 

For styret 

Bjørnar Buhaug 

 

 

2.4 Årsmelding NT gjeterhundlag 

Styret i 2020 har bestått av: 

Leder                      Olav Tiller 

Nestleder               Martin Kulstadvik 

Sekretær                Monika Sjem/Marit Wang 

Kasserer                 Bjørn Cato Størseth 

Styremedlem         Eivind Kulstadvik (Marit Wang) 

 

1. varamann  Eivind Kulstadvik 

2. varamann  Espen Kjelås 

3. varamann  Morten Kilås 

 

Det er avholdt 4 styremøter og pga. Covid - 19 ble første styremøte noe utsatt og dette møte 

ble gjennomført på skype. 
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N-T gjeterhundlag har i 2020 hatt 25 medlemmer.  

 

Det har gjennom året blitt behandlet 21 saker. De viktigste sakene har vært å planlegge kurs, 

prøver og ikke minst Norgesserieprøven. I tillegg er det blitt ordnet diplom til de som har fått 

godkjente gjeterprøver. Ellers er videre jobb opp mot helse (øyelysning og gentesting) i fokus 

samt plan om egen PC/nettbrett for laget. 

 

Gjeterhundkurs: 

Det ble holdt 2 kurs på Åsmoen med instruktør Egil Syversbråten. I Meråker og Malm ble 

planlagt kurs avlyst i 2020 på Coronapandemi. 

 

Prøver: 

Det har blitt holdt 11 kl 1 prøver, 2 kl 2 prøver og 2 kl 3 prøver. 

- Antall i kl 1 er 131 startende og 37 nye med godkjent gjeterprøve. 

- Antall i kl 2 er 11 startende. 

- Antall i kl 3 er 122 (uten FM) - landsprøver = 38 startende. 

Fylkesmesterskpet kl 1 og kl 2 2020 ble arr i Verdal. Kl 3 ble arr i Klæbu. Ellers ble 

Norgesserien arr i Meråker over 2 dager. 

 

 

2.5 Årsmelding rovviltutvalget 

Tone refererer muntlig.  

 

 

 

 

 

 



 18 

3.0 Regnskap og balanse 2020 

3.1 Regnskap og balanse NTSG 
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3.2 Regnskap og balanse rovdyrfondet 
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4.0 Arbeidsplan 2021 

Dato Aktivitet Ansvarlig 

28/02-21 Årsmøte NTSG Styret 

11-12/03-21 Årsmøte NSG NSG 

Mars Styremøte Styret 

April Styremøte Styret 

April/Mai Fordelingsmøte radiobjeller Radiobjellelaget 

Juni Styremøte Styret 

Juni Teamsmøte for fylkesledere NSG 

August Styremøte Styret 

August Teamsmøte for fylkesledere NSG 

Oktober Styremøte Styret 

Oktober Representantskapsmøte NSG 

November Styremøte Styret 

November/Desember Teamsmøte for fylkesledere NSG 

Desember Styremøte Styret 

Januar Styremøte Styret 

Februar Styremøte Styret 

Februar Årsmøte NTSG Styret 

 

5.0 Satser rovdyrfondet �  utbetaling og innbetaling 

Gjeldende sats er 0,50kr per hjemsanket sau. Tall hentet fra OBB.  

Gjeldende sats for utbetaling på jerv og bjørn felt i lisensjakt er 8000kr per dyr.  

 

6.0 Saker fra styret 

6.1 Orientering mædie  

Bjørn orienterer om situasjonen i dag.  

Oddbjørn orienterer om det vi ser for oss for neste runde med prøvetaking.  
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6.2 Sak NSG om binneområder  

Sak innsendt til årsmøtet i NSG: 

Innledning  

Nord-Trøndelag sau og Geit ønsker å fremme en sak for årsmøtet i NSG 2021. Det dreier seg 

om rovviltproblematikk, og i den sammenheng vises det til følgende: 

Rovviltforliket av 2011 (Representantforslag 163 S) bygger på forutsigbarhet gjennom 

soneinndelinga og en tydelig geografisk differensiert forvaltning.  

Det heter videre, Representantforslag 163 S, 2.2.19, : «Det er et felles mål at tapstallene for 

beitenæringen må ned. Soneinndelingen må forvaltes tydelig. I prioriterte beiteområder skal 

uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder skal 

miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slike uttak, uavhengig av om 

bestandsmålet er nådd. I prioriterte rovviltområder skal saueproduksjon og andre 

produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses gjennom forebyggende tiltak og omstilling, 

med utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i beiteområdet. Det skal ikke være rovvilt som 

representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for 

tamrein.»  

Klima og Miljødepartementet har i statsbudsjettet en formulering som i praksis kan stoppe alt 

uttak av binner i prioriterte beiteområder, samme hvor mye skade den gjør. Formuleringen 

som kan stoppe uttak på binner også utenfor yngleområdet sier følgende; «For å auke 

sannsynet for å auke bestanden av brunbjørn opp mot bestandsmålet, vil regjeringa leggje 

føringar om at område med kjent førekomst av binner må prioriterast til bjørn inntil det 

nasjonale bestandsmålet er nådd.»  

Dette er i praksis å innføre mobile yngleområder for bjørn innen et beiteprioritert område, 

dvs. at straks det dokumenteres binne med unger i et prioritert beiteområde, endrer området 

status. Dette er et brudd på Stortingets rovviltforlik som er bygd på en todelt målsetting og 

tydelig geografisk differensiert soneforvaltning.  

Dette er en reell problemstilling som f.eks. fikk utspille seg i løpet av sommeren 2018, 2019 

og 2020, da beitebrukere i Harran og Namsskogan i Nord-Trøndelag ble hardt rammet av en 

binne med unger som gjorde stor skade og drepte mange hundre sauer og lam. Det ble ikke 

gitt fellingstillatelse i 2018 og 2019, selv om dette nettopp var i et beiteprioritert område. Det 
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ble heller ikke gitt fellingstillatelse på hannbjørn, og det tok lang tid før situasjonen løste seg i 

løpet av 2020. Vi har sett lignende situasjon i Meråker og Selbu i 2018 og i Troms. Det 

samme også når det gjelder midlertidig utvidelse av ulvesonen på tampen av 2020. Slik 

praksis fra forvaltningsmyndighetens side fjerner enhver forutsigbarhet, skaper stor 

frustrasjon som undergraver tilliten til forvaltningen, stor mental slitasje og krevende 

møtevirksomhet hvor også rettslige skritt må tas opp til vurdering.  

På denne bakgrunn fremmer vi følgende forslag for Årsmøtet  

FORSLAG  

1. Årsmøtet i NSG ber styret og administrasjonen i samarbeid med Bondelag, 
Småbrukarlag og Reindriftsnæringen arbeide aktivt for at rovviltforliket blir 
overholdt. 
Dette innebærer f.eks. at bjørn innenfor beiteprioriterte områder blir tatt ut når 
den utgjør et skadepotensial.  

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

 

7.0 Valgkomiteens innstilling 

Leder:   Oddbjørn Kaasa, Meråker  (velges for 1 år, gjenvalg) 

  Tone Våg, Snåsa   (velges for 2 år, ny)  

  Arvid Wold, Verdal   (velges for 2 år, gjenvalg)  

  Elise Valstad Moksnes, Levanger (valgt 2020 for 2 år) 

  Kristoffer Moan, Leksvik  (valgt 2020 for 2 år) 

Varamedlemmer: 

1. Tommy Røtting, Ytre Namdal 

2. Jon Inge Bragstad, Steinkjer. 

3. Paul Kristian Homstad, Overhalla. 

Revisorer: 

  Tor Egil Nicolaisen, Verdal  (valgt 2020 for 2 år) 

  Jan Roger Sivertsen, Levanger  (velges for 2 år, ny) 
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Vararevisor: 

  Morten Munkeby, Levanger 

Medlem i rovviltutvalget: 

  Anne Marken, Meråker   (valgt 2020 for 2 år) 

  Amund Nagelhus, Overhalla  (valgt 2020 for 2 år) 

  Torfinn Sivertsen, Verdal   (på valg ikke forslag fra valgnemd) 

Godtgjørelser: 

Leder: 14000 

Møte under 6 timer: 800 pr møte 

Møte over 6 timer: 1600 pr dag. 

Nettmøte: kr 500.- 

Kjøregodtgjørelse: Skattefri del av statens satser (for tiden kr 3,50). 

Valgnemda har bestått av: 

Peder Klegseth   Kjetil Hermanstad  Kjetil Okkenhaug 

 

8.0 Godtgjørelse til tillitsvalgte 

Satser vedtatt på NTSGs årsmøte for 2019: 

• Leder kr. 14000,- 
• Dagmøte inntil 6 timer kr. 800,-  
• Dagmøte over 6 timer kr. 1600,- 
• Kjøring skattefri del av statens satser for tiden kr. 3,50 

Med Covid-19 og behovet for telefonmøter/digitale møter meldte seg for fullt vedtok styret i 
NTSG på styremøte 29.10.20 følgende satser for telefonmøter: 

• Telefonmøte inntil 2 timer kr. 450,- 
• Telefonmøte over 2 timer 600,-  

Det ble vedtatt å følge disse satsene for året 2020, men at godtgjørelse for telefonmøter måtte 
tas opp på neste årsmøte i fylkeslaget NTSG.  
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Styret vil takke alle medlemmer, tillitsvalgte og andre 
samarbeidspartnere for innsatsen i året 2020! 

 

Ikke minst takk til Bjørn Wæhre som har stilt som sekretær på alle møter. Han 
har vært en viktig støttespiller med stor faglig kompetanse for styret i håndtering 

av flere av årets saker. 

 

 

 

    Foto: Elise Valstad Moksnes 


