
 
Styremøte i Nordland sau og geit, torsdag 21.10.21. 

Til stede: Hendry Edvardsen, Anders Nilssen, Anne Kari Snefjellå, Ketil Trongmo, Marit Langeland, 

Linn Hege Engen  

Saksliste:  

1. Teamsmøte 26. oktober kl. 19 for medlemmer i Nordland, der vi gjennomgår føring av 

erstatningssøknad for tap til rovvilt:  

i. Organiserer det slik at lokallagene kan samles og være med på Teams. Vi 

ønsker å få frem hva som er lurt å gjøre og hvordan ting foregår. Øyvind 

Skogstad har sagt han deltar. 

- Forslag om at Øyvind tar en gjennomgang og demonstrerer. Så får vi 

ta det som ikke dekkes av han. Vi skulle hatt en fiktiv bruker for å 

demonstrere.  

- Det må sendes ut innkalling og legges ut på facebook og sender SMS 

til lokallagssiden. Anne Kari lager innkalling som Linn Hege sender ut 

på e-post og sms.   

ii. Mulig å gjennomgå organisasjonsnummer osv. dersom noen av oppmøtte 

lokallag som ikke har dette på plass.  

2. Gjeterhund: 

a. Søknad om midler til instruktørkurs 

- Søknad fra gjeterhundnemda om midler til instruktørkurs: dette har 

dratt ut i tid. Fylkesstyret kunne ikke påta seg rapportskriving siden 

styret ikke har hatt noe med saken å gjøre. Laila Hoff har til slutt 

sendt inn rapport til fylkeskommunen slik at tilskuddet blir utbetalt 

til fylkeslaget, men her er det en del løse tråder som må nøstes opp i 

med tanke på bruk av instruktører og riktig saksgang i slike 

situasjoner. Det trengs noe mer struktur rundt arbeidet med 

gjeterhund og fylkeslaget skal ta jobben med oppnevning av 

gjeterhundnemda. Vi må sende ut forespørsel til medlemmene våre 

med innspill til hvem de ønsker skal sitte i nemda. Styret forfatter et 

skriv som kan sendes ut.  

b. Støtte til NM Leirfjord 

- Leirfjord sau og geit har sendt søknad om støtte til fylkeslaget, samt 

at vi stiller på stand. Vi går for stand i første omgang og så sjekker vi 

hvor mye NSG sentralt vil bidra med i sponsing. Så tar vi opp saken i 

6. desember. 

3. Registrering av organisasjonsnummer i lokallag 

i. Anne Kari foreslår ny ringerunde for å purre på dette.  

4. Stand på Horva, betaling av plass 

- Vi har visst ikke betalt for oss. Det er sendt purring på over 9000 kr. 

Dette er sendt til feil person i første omgang. Marit undersøker om 

det er riktig sum og Anne Kari sjekker med Bjørnar hva som 

eventuelt er gjort.  

 



 
5. Referatsaker 

i. Representantskapsmøtet var veldig bra. Marit stilte som representant for 

Nordland sau og geit. Trivelig å møtes igjen. Kort innledning av Ronald 

Slemmen, kommunikasjon – vi må være gode til å kommunisere ikke bare 

være i media når det skjer noe trist, Nibio informerte om beitelagskartene, 

de ønsker også tilbakemelding om de er riktige, AgriAnalyse – tok 

utgangspunkt i inntekt, hvordan ståa er og hvordan den kan bli etter ny 

regjering, klima og klimakalkulator, dyrevelferdsprogrammet, gjennomgang 

av de 5 satsningsområdene våre – vi jobber godt med en del, mens noe må 

man ha mer fokus på (økonomi f.eks.), ny redaktør i bladet.    

ii. Valgkomiteen har sendt ut e-post hvor de ønsker innspill på representanter, 

evnt. Pål Ove har rykket opp som fylkesrepresentant i valgnemnda, så må vi 

finne noen for Troms og Finnmark.  

6. Eventuelt 

i. Glenn har sett på snitt dommerdømming forskjell på tallene nord og sør for 

Saltfjellet. Nesten ingen 9ere og 10ere sør for Saltfjellet. Anders foreslår 

felles dommersamling slik at vi blir samstemt. Hendry foreslår aktuelt tema 

på årsmøtet med bl.a. dette å plukke ut livdyr med riktig kryss. Innspill til 

Glenn. Felles bedømminger med felles gjennomgang med en ekstern 

dommer for å bli kalibrert.  

ii. Anne Kari tok en gjennomgang av beitestatistikken på NIBIO: 

beitestatistikk.nibio.no/nb/fylker/ny/nordland  

iii. Diskusjon rundt kvotetakinnspillet til jordbruksforhandlinger. 

iv. Innspill til hundeloven – beitenæringa er ikke tatt med i vurderingene her. 

Det virker som at jegere og hundemiljø ellers blir prioritert. Dokumentet som 

er kommet ut er for mangelfullt og bør spilles tilbake med utsatt høringsfrist.  

v. Dyrevelferdsprogrammet – Anne Kari informerte litt. 

vi. Hendry vil ha lønnsomhet rundt kjeproduksjonen – vi må ha konkrete innspill 

til hvordan vi får det til f.eks. få det inn i markedsreguleringa øke prisen. Gi 

innspill til fagrådet geit om at de må ta tak i saken. Det må gjøres grundig. 

Hendry forfatter et brev med forslag til innspill fra Nordland sau og geit. 

vii. Klippekurs – det ønskes at det til neste år blir forsøkt arrangert kurs i 

Nordland. 

 

Neste møte: 6. desember på Teams 


