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1/21 Opprop 

 

Ordfører Ragnhild Sæle ønsket velkommen og foretok opprop i henhold til deltakerliste. 

Det var 18 stemmeberettigede til stede.

 
  Rolle Fornavn Etternavn Tilhørighet Tilstede 
  Representantskapsmedlemmer   
1  Ordfører Ragnhild Sæle Representantskapet OK 

2  Varaordfører Arvid Wold Representantskapet OK 

  Geiterepresentant Gunnar Haugo Representantskapet  

3  Geiterepresentant Eli Folven Representantskapet OK 

  Geiterepresentant André Kristoffersen Representantskapet  

4  Gjeterhundrepresentant Audun Seilen Representantskapet OK 

       

  Fylkesleder Arild Johan Johansen Østfold  

  Fylkesleder Stein Bentstuen Akershus  

5  Fylkesleder Per-Joar Os Nesthun Hedmark OK 

6 * Fylkesleder Knut  Evensen Oppland OK 

7  Fylkesleder Lars Bjarne Linneflaaten Vestfold OK 

8  Fylkesleder Gerd Kristin Jorde Buskerud OK 

9  Fylkesleder Knut Johan Hvistendahl Telemark OK 

10  Fylkesleder Kåre Blålid Aust-Agder OK 

11  Fylkesleder Sven  Haughom Vest-Agder OK 

12  Fylkesleder Kjell Åge Torsen Rogaland OK 

13  Fylkesleder Reidar Kallestad Hordaland OK 

14  Vara fylkesleder Jo Risløv Sogn og Fjordane OK 

15  Fylkesleder Ronald Slemmen Møre og Romsdal OK 

  Fylkesleder Olav Edvin Heggvold Sør-Trøndelag  

16  Fylkesleder Oddbjørn Kaasa Nord-Trøndelag OK 

17  Vara fylkesleder Ketil Trongmo Nordland OK 

  Fylkesleder Jan Ottar Østring Troms  

18 * Fylkesleder Bjørn Tore Søfting Finnmark OK 

      
 

  Sentralstyret  

19  Styrets leder Kjell Erik Berntsen Styret OK 

20  Styrets nestleder Pål Kjorstad Styret OK 

21  Styremedlem Sigurd Vikesland Styret OK 

22  Styremedlem Anne Kari Leiråmo Snefjellå Styret OK 

23  Styremedlem Else Horge Asplin Styret OK 

24  Styremedlem Torill Undheim Styret OK 

25  Styremedlem Marthe Lang-Ree Styret OK 

       

  RNU – Råd, nemnder og utvalg  

26  Rådsleder Torhild F. Sisjord Valgnemnda OK 

27  Rådsleder Eirik Kolbjørnshus Ull- og klipperådet OK 
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  Rådsleder Sven Reiersen Avlsrådet for sau  

28  Rådsleder Arvid Årdal Gjeterhundrådet OK 

       

  Ansatte Norsk Sau og Geit  

29  Generalsekretær Lars Erik Wallin Ansatt i NSG OK 

30  Kommunikasjonsrådgiver Urda Blichfeldt Ansatt i NSG OK 

31  Kontorsjef Siv Bøifot Ansatt i NSG OK 

32  Rådgiver organisasjon Anne Grete Stabekk Ansatt i NSG OK 

33  Avlssjef Thor Blichfeldt Ansatt i NSG OK 

34  Gjeterhundrådgiver Karianne Kjelstrup Ansatt i NSG OK 

       

  Andre deltagere     

35  Gjest Finn Avdem Nortura  

36  Gjest Ole Nikolai Skulberg Totalmarked – kjøtt og egg, Nortura  

37   Gjest Tine Madeleine  Jarli Nortura  
 

 

*Kontrollutvalget: Bjørn Tore Søfting (leder) og Knut Evensen (medlem) 
 

Forfall: Gunnar Haugo, André Kristoffersen, Arild Johan Johansen, Stein Bentstuen, Olav 
Edvin Heggvold, Jan Ottar Østring og Sven Reiersen 

2/21 Godkjenning av saksliste 

 
Dokumenter som følger saken: 

• Saksliste sendt ut per e-post 21. januar 
 

Saksliste: 
1/21      Opprop 
2/21      Godkjenning av saksliste 
3/21      Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med ordfører 
4/21      Orientering fra Markedsrådet i Norsk Sau og Geit – Prognose og marked 
             Innledning fra direktør Ole Nikolai Skulberg, Totalmarked – kjøtt og egg 
5/21      Møtevirksomhet for fylkesledere i Norsk Sau og Geit 
            Vedlagt saksutredning fra ordfører og varaordfører 
6/21      NSGs 5 satsningsområder – Status og veien videre 
7/21      Informasjon fra Norsk Sau og Geit 
8/21      Åpen post/Eventuelt 
 
 

Vedtak: 
Representantskapet godkjenner sakslista som vedlagt. 
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3/21 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 
sammen med ordfører 

 

4/21 Orientering fra Markedsrådet i Norsk Sau og Geit 
Prognose og marked 

 
Dokumenter som følger saken: 

• Presentasjon Nortura og Totalmarked – kjøtt og egg 
 
Saksbehandler: Marthe Lang-Ree 
 
Leder av Markedsrådet, Marthe Lang-Ree, fortalte om at Markedsrådet har jobbet siden juni 
2020 med å kartlegge markedet og finne tiltak som næringa selv kan bidra med for å bedre 
situasjonen.  
 
Deretter ga hun ordet videre til Ole Nikolai Skulberg (direktør i Totalmarked kjøtt og egg) og 
Finn Avdem (fagsjef småfe i Nortura). De innledet diskusjonen med en presentasjon om 
markedssituasjonen for sau, lam og kje.  
 
Hele presentasjonen er vedlagt. 
 

Oppsummering fra diskusjon 
 

Disse hadde ordet: Knut Johan Hvistendahl, Ronald Slemmen, Knut Evensen, Sigurd 
Vikesland, Reidar Kallestad, Else Horge Asplin, Lars Bjarne Linneflaatten, Ketil Trongmo, Pål 
Skoe Kjorstad, Jo Risløv, Kjell Åge Torsen, Marthe Lang Ree (leder Markedsrådet) 

Kommentarer og spørsmål: 

• Matvarers andel i kosten: Frykter for en økt produksjon av hvitt kjøtt – vil ikke det 

presse rødt kjøtt enda mer ut av markedet? Stiller spørsmål ved de store matkjedens 

salgskampanjer for hvitt kjøtt. 

o Svar fra Totalmarked: Totalmarked forventer en vekst i forbruk og 

etterspørsel etter kylling. Hvis nordmenn ønsker å spise mer kylling, og 

mindre rødt kjøtt, så vil det ikke fungere og redusere kyllingproduksjonen. Det 

er ikke slik at vi kan legge ned én produksjon, også vil de norske forbrukerne 

snu seg om og spise noe annet. Dette handler i større grad om globale 

megatrender, og vi kan ikke skylde på matvarekjedenes salgskampanjer 

alene. 

• Framtida er å produsere kjøtt på naturressurser. Dagens trender er tufta på miljø og 

klima. Med økt kunnskap om sammenhengen mellom beitedyr og bærekraft: Vil det 

ikke være potensiale for mer salg av sau og lam? 

Vedtak: 
1. Lars Bjarne Linneflaatten 

2. Ketil Trongmo 
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o Svar fra Totalmarked: Lam har små volum sammenlignet med gris og 

kylling, og både volumet i total produksjon og etterspørsel er mindre. Påpeker 

at Nortura lykkes godt med salgssesongen 2020, og at NorgesGruppen gikk 

inn for å selge mer lam. Dyrevelferdselementet har blitt sterkere, og der 

scorer fortsatt småfeholdet høyt, med en god standard på dyrevelferden. 

o Svar fra Nortura: Vi må også jobbe for å skape et marked: I 2020 har 

Nortura klart å skape et marked for lam som hverdagsmat med lønnsomme 

produkt som kjedene tjener penger på. Det gir kjedene lyst til å selge mer 

lam. Det var lengre lammesesong i 2020. I tillegg øker salget ved at vi selger 

lam året rundt – ikke bare i sesong. 

• Er det egentlig overproduksjon, eller er det undersalg? 

o Svar fra Totalmarked: Advarer mot å havne i samme situasjon som 

svineproduksjonen. Påpeker at spørreundersøkelsen som ble presentert (laget 

av Matprat) er fra våren 2020, og at Nortura har fått til en del tiltak etter 

spørreundersøkelsen kom ut. Håper de har klart å utløse en del av potensialet 

til økt salg gjennom disse tiltakene! Viser til positive tilbakemeldinger fra 

NorgesGruppen. 

• Matvarers andel i kosten: Undersøkelsen viser at flere spiser mer storfekjøtt enn 

de ønsker å gjøre. Handler dette om tilgjengelighet i butikk? 

o Svar fra Totalmarked: Lam har nok hatt litt dårlig tilgjengelighet i butikk, 

og har lidd under dette. Påpeker at storfe scorer høyt på god smak, og blir 

brukt både til helg/fest (biff) og hverdag (kjøttdeig). Her har for øvrig 

lammedeigen til Gilde slått godt an. Undersøkelser viser dessverre at en del 

unge ikke liker smaken av lam – dette er utfordrende. 

• Underdekning og import: Frykter for at underdekning kan medføre fri import i en 

begrenset tidsperiode. 

o Svar fra Totalmarked: Tidligere var det en praksis som gjorde at periodene 

med nedsatt toll var minimum 5 uker. Nå kan Totalmarked anmode om 

åpning for fri import ned til 1-2 uker, så lenge bransjen er varslet i god tid. 

Det er positivt, for da har man litt bedre kontroll på periodene med 

underdekning. Vi har ikke full mengdekontroll, men vi kan korte ned 

periodene litt mer. 

• Prisløype: Vil de høye prisene tidlig i sesongen kunne stimulere til økt 

kraftfôrforbruk? Viser til økt fokus på klima, hvor kraftfôrforbruket spiller negativt inn. 

o Svar fra Nortura: Nortura fokuserer først om fremst på å være 

leveringsdyktige i sesongen, og prisløypa er lagt opp for å stimulere til dette. 

• Spørsmål om Halal-slakt, og om leveringen av Halal-slakt på Norturas slakteri på Gol. 

Er det et uutnyttet potensial her? Hvorfor er ikke alt slakt på Nortura halal-slakt? 

o Svar: Dilemmaet er at Nortura også ønsker mye ferske lam til Gilde, og halal 

blir ofte prioritert etter at Gilde og andre konvensjonelle aktører har fått sitt. 

Dessverre er ikke alle åpne for å spise halal-slakt, med mindre de spesifikt 

kjøper dette. 

• Kommentar fra Totalmarked til prognosene for 2021: Det er fortsatt en del 

usikkerheter i salgsprognosene. Nortura har forutsatt at det er stengte grenser frem 

til sommeren i disse prognosene, men smittesituasjonen kan fort endre seg. 
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• Langtidsprognoser for produksjonene: Hørt rykter om at det er spådd en 

nedgang på 8 % i saueproduksjonen i et 5-årsperspektiv, på landsbasis. Hvor sikker 

er slike prognoser? 

o Svar fra Totaltmarked: Totalmarked har begynt med spørreundersøkelser 

blant produsenter, hvor sau er med for første gang i 2020. I undersøkelsene 

sjekker de nyetableringsviljen blant potensielle bønder, og fremtidsplanene til 

eksisterende bønder. Tallene i denne undersøkelsen kommer ut med en 

prognose på reduksjon av 8 % på landsbasis for saueholdet. Når de graver i 

årsakene finner de 2 hovedfaktorer: 1) Generelt dårlig økonomi i saueholdet, 

og 2) Flere er usikre på om de har en ny generasjon til å overta bruket. 

o Angående sikkerheten i prognosene: Totalmarked opererer med 

komplekse prognosemodeller som tar utgangspunkt i både makroøkonomi og 

generelle økonomiske veksler mellom kjøttslag. 

• Eksporten av sau til Oman: Hvordan var økonomien for Nortura ved en slik 

eksport? Er det et potensiale for økt eksport til dette markedet? 

o Svar fra Totalmarked: Det ble et tap til slutt, men det var godt å få bukt 

med overskuddet på reguleringslager. Nortura er positive til å bruke dette 

verktøyet dersom vi havner i en overskuddssituasjon igjen. 

• Viktig at Nortura tar tak og prøver å få opp lammeslaktprisen i høsten 2021. Vi må 

jobbe for å beholde de produsentene vi har, og må få en økt positivitet i næringa. 

• Antall kje slakta og solgt: Differanse mellom antall slakta og solgte dyr? Hvor blir 

denne differansen av?  

o Svar fra Nortura: Dette blir skåret ned til geitesortering, og brukt i 

spekemat. Det er dårlig butikk for Nortura. Alt geitekjøttet blir skåret ned til 

geitesortering, og geit har alt for dårlig pris. Geita er avlet for 

mjølkeproduksjon, men geiteprodusentene har gjort mye for kjøttkvalitetene 

også. Ikke fornøyd med prisen på geit, men den er vanskelig å øke. 

• Kje-avtalene med Meny og Mega: Kampanjeukene 10 og 17 – er disse fastsatt? 

Det er vanskelig å tilpasse slaktetidspunktet når geitene allerede er paret. Det bør 

opplyses om kampanjeperioden i forkant. 

o Svar fra Nortura: Kampanjeukene er ganske likt hvert år, men de ser det litt 

an ift. påske o.l. Ferske kje får en god pris gjennom butikk, og det går rundt 

økonomisk. Uke 17 har ofte hatt et overskudd, men det er gjort en jobb med 

å markedsføre kje som et grill-produkt. Håper det vil gi en bedre balanse også 

i uke 17. 

• Kje-avtalene med Meny og Mega: Hvordan er dette avtaletillegget finansiert? 

Uten avtaletillegget er det dårlig økonomi å fôre opp kje.  

o Svar fra Nortura: Avtaletillegget dekkes av prisen ut til forbruker. Enig i at 

avtaletillegget er viktig. Det koster nesten 5 ganger så mye å slakte et kje 

som lam. 

• Kje: Finnes det kje på fryselager? 

o Svar fra Nortura: Har et internlager på Nortura, men det er ikke noe 

reguleringslager for kje. Skal prøve å selge frossent kje til dagligvare, slik at 

man kan utvide salgssesongen. Det er en krevende varestrøm, med et veldig 

smalt marked. 
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• Kje: Burde øke minimumsvekta til kjeslakt: Bør være minst 5 kg. 

o Svar fra Nortura: Enig i dette. Det er et krav om minimum 5 kg for å få 

avtaletillegget. 

• Det har kommet mange nye produkter fra Nortura og Gilde: Har dere gjort tester av 

hva som selger best? 

o Svar fra Nortura: Tidligere har det vært et skjevt salg av stykningsdelene 

fra lam. Med de nye produktene får vi brukt bogen, som gir et mer balansert 

salg av lam. Nå kan de selge hele dyret, og det er positivt. 

• Hvordan er kvaliteten på lammeslakt i 2020 sammenlignet 2019? Er det mer eller 

mindre P-lam som kommer inn til slakt? 

o Svar fra Nortura: Stjernelam-andelen har økt en del i 2020 (88 %). De 

fleste produserer kvalitetsvare. De som leverer P-lam må tas tak i. 

Kvalitetsprisinga på lammene sender signaler om at små, dårlige lam ikke er 

ønsket. 

Marthe Lang-Ree takket for et matnyttig foredrag, og oppsummerte med at utfordringen er 
balanse. Vi blir påvirket av trender og skiftende forbrukeradferd, men det er likevel et 
potensiale her – både hos NSG og Nortura. Totalmarked gir tydelige signaler om å ikke øke 
produksjonen, da tror de at markedssituasjonen vil kunne balansere seg. De oppfordrer 
heller til å ha litt underdekning; da er det bedre mulighet for å kunne ta ut en høyere pris. 
Både Nortura og NSG ønsker og tror at vi vil få til en positiv prisøkning, men vi må finne 
veien dit. Det er positive utsikter og god grunn til framtidstro. 

5/21  Møtevirksomhet for fylkesledere i Norsk Sau og Geit 

 
Dokumenter som følger saken: 

• Saksutredning fra ordfører og varaordfører: «Møtevirksomhet for fylkesleiarar i NSG» 
 
Saksbehandler: Ordfører Ragnhild Sæle 

 

Ordfører orienterte kort om saksframlegget, som var sendt ut til representantskapet sammen 
med innkallingen. 

Styreleder Kjell Erik Berntsen informerte om at saksframlegget ble behandlet på styremøtet 
26.01.2021. Styret støtter fremlegget, men har en kommentar til følgende punkt i vedlegget: 

• Møta vert kalla Samling for fylkesleiarar i NSG, dvs. at det ordinært er 

representantskapsmedlemane som vert kalla inn. 

Ordlyden i navnet på møtene kan misforstås, da alle medlemmer av representantskapet blir 
innkalt til disse møtene. Styret fremmet et forslag om at møtene heller skal hete «Teams-
møter for sentralt tillitsvalgte i Norsk Sau og Geit». 
 
  



 

Protokoll representantskapsmøte 27.01.2021 ______(RS) ______(LBL) ______(KT)       Side 8 av 12
  

Det ble gjort en kort avstemming over de to alternativene: 
 

1. Samling for fylkesleiarar i NSG 

2. Teams-møter for sentralt tillitsvalgte i Norsk Sau og Geit 

 

Vedtak: Fremtidige møter går under navnet «Teams-møter for sentralt tillitsvalgte i Norsk 
Sau og Geit». 

 

Møteplan 

Ordfører ba møtet om å komme med forslag til datoer til møteplan for 2021. Styreleder ytret 
et ønske om at disse møtene blir plassert i sammenheng med styremøtene, da det kan være 
praktisk å ha styremøtene i forkant dersom det er saker som skal forberedes. 

Følgende datoer ble fastsatt: 

• (Styremøte: 14-15. juni) 

• Tillitsvalgtmøte: 24. juni  

• (Styremøte: 25.-26. august) 

• Tillitsvalgtmøte: 25. august (kveld) 

• Møtet i november fastsettes på representantskapsmøtet i oktober 

 

6/21 NSGs 5 satsningsområder – Status og veien videre 

 
Dokumenter som følger saken: 

• Justert oversikt over NSGs prioriterte satsingsområder 
 
Saksbehandler: Anne Kari Leiråmo Snefjellå 
 
Arbeidsgruppa for organisasjonens satsingsområder består av Anne Kari Leiråmo Snefjellå 
(leder), Torill Undheim, Ragnhild Sæle og Lars Erik Wallin. 
 
Leder av arbeidsgruppa, Anne Kari Leiråmo Snefjellå, presenterte satsingsområdene og 
status. Hun oppfordret også møtedeltagerne til å komme med innspill. 
 

• Klima og bærekraft:  

o Økt fokus i samfunnet på dette. Her må småfebøndene henge med og ta 

klima på alvor. NSG har en del viktige prosjekter her som f.eks. SMARTER-

prosjektet og Metanmåleren. 

o Klimakalkulatoren for småfe skal komme i 2021, men e-læringskurset i klima 

er nå ferdig og åpent for alle. Oppfordrer alle til å ta dette: 

https://klimasmartlandbruk.no/klimakalkulatoren/e-laringskurs/ 

• Økt bruk av gjeterhund: 

o Her har det vært jobbet godt, og de har vært flinke til å sette opp målbare 

delmål. 

https://klimasmartlandbruk.no/klimakalkulatoren/e-laringskurs/
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• Best mulig økonomi for småfebonden: 

o Markedsrådet har jobbet aktivt, og det er veldig positivt med foredraget vi fikk 

fra Nortura i dag. 

o Påvirkningskraften: Viktig å snakke med forhandlingspartene (faglaga) og 

politikerne i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Viktig å framsnakke 

produktene og næringa! 

o Sentraladministrasjonen har sendt ut et skriv til fylkeslagene vedr. 

jordbruksforhandlingene: Oppfordret alle til å svare på dette. 

Kommentar fra Lars Erik Wallin: Svarfristen var 10. januar. 8 av 18 fylker 

har svart, men det lar seg gjøre å få med innspillene som kommer etter 

fristen.  

o Endelig frist for innspill til jordbruksforhandlingene fra fylkeslagene er 18. 

februar. 

• Økt medlemstilslutning: 

o Dette er en jobb for alle: Vi må framsnakke oss selv og medlemsfordelene ved 

å være med i denne organisasjonen. 

o Tillitsvalgt-kurs: Nye folk bør få opplæring i organisasjonsarbeid. 

 
Videre la hun frem en rekke spørsmål tilknyttet satsingsområdene, og oppfordret til 
diskusjon: 
 

• Vi har 5 prioriterte satsingsområdet, men det betyr ikke at andre arbeidsområder er 

mindre viktige? 

• Har hele organisasjonen «eierskap» til de prioriterte satsingsområdene? 

• Er de 5 prioriterte satsingsområdene fremdeles riktig prioritering? 

• Er det realistisk å oppnå de målene som er satt? Har vi noen påvirkningsmulighet? 

• Hvor mye ressurser skal det bruker på de prioriterte satsingsområdene? 

• Er det rett bruk av ressursene? 

• Er det noen av disse 5 områdene som ikke lenger bør inkluderes i NSGs prioriterte 

satsingsområder? 

Varaordfører Arvid Wold foreslo at disse spørsmålene burde oversendes til fylkeslagene for 
gjennomgang og bearbeiding. Han stilte også spørsmål om denne diskusjonen bør løftes opp 
til årsmøtet. 
 

Fadderordning styret i NSG – fylkeslag 
Snefjellå presenterte en fadderordning for fylkeslagene i NSG, hvor hvert fylkeslag har ett 
styremedlem fra sentralstyret som sin kontaktperson. Det bør være jevnlig kontakt, minst 6 
ganger i året. Det er sentralstyremedlemmene som har ansvar for å følge opp dette. Styret 
oppfordrer alle fylkeslag til å videreføre denne ordningen til sine lokallag. 
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Årsmøte 2021: 
Styreleder Kjell Erik Berntsen informerte om at Årsmøtet 2021 vil bli avholdt på Teams. Et 
digitalt årsmøte vil påvirke programmet for møtet. Styret har fremmet et forslag om å utsette 
behandlingen satsingsområdene til representantskapsmøtet på høsten. Styreleder tok til orde 
for at satsingsområdene bør sees på med nye, friske øyne. 
 

Oppsummering fra diskusjon 
 
Disse hadde ordet: Knut Johan Hvistendahl, Jo Risløv, Knut Evensen, Thor Blichfeldt, Lars 
Erik Wallin, Arvid Wold, Lars Bjarne Linneflaatten, Kjell Erik Berntsen, Audun Seilen, Pål Skoe 
Kjorstad og Ronald Slemmen. 
 
Kommentarer og spørsmål til saken: 

• NSGs satsingsområder: Avl har ikke et eget prioritert satsingsområde, men det er 

ikke tvil om at NSG satser hardt på avl. Men avlsarbeidet blir håndtert innenfor 

avlsavdelingen, Avlsrådet for sau og Fagrådet for geit. Skulle flere av 

satsingsområdene vært tilbakeført til de rådene vi har? F.eks. satsingsområdet for 

gjeterhund; bør ikke dette tilbakeføres til Gjeterhundrådet? Foreslår å gå igjennom 

satsingsområdene på nytt, og se hvilke tiltak som hører hjemme under rådene. 

• Team Ung: Ungdomsråd som går på tvers av fagområdene, hvor fellesnevneren er 

at de er unge. Hvordan kan Team Ung samspille med resten av organisasjonen? Kan 

de samarbeide tettere med de ulike fagavdelingene? F.eks. at Avlsrådet og -

avdelingen setter seg ned med Team Ung for å diskutere problemstillingen: «Hva kan 

vi bidra med som gjør det mer fristende for unge å bli medlem av NSG?» 

• Enig i at arbeidet med satsingsområdene bør tas inn i de respektive rådene. Viktig at 

dette ikke bare handler om å rapportere tall. 

• Klima og bærekraft: Frykter for at Klimakalkulatoren skal bli litt som KSL, og at 

bonden vil få trekk dersom man ikke har tatt i bruk kalkulatoren. 

• Best mulig økonomi for småfebonden: Ang. målsettingen for geit: Her sliter 

produsentene mest med forholdstallet som blir fastsatt i kvoteforhandlingene. TINE 
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må ta tak i dette, og få opp forholdstallet. Øker du prisen vil dette virke 

produksjonsdrivende. 

• Økt medlemstilslutning: Oppfordrer til å jobbe opp mot Team Ung for å lage et 

opplegg for mulige medlemmer og nye brukere. 

• Jordbruksforhandlingene: Skryt til administrasjonen og generalsekretær: Positivt 

å få muligheten til å gi innspill til prioriteringene mot jordbruksforhandlingene. 

• Ansvar for oppfølgingen av satsingsområdene: Hvorfor er det ikke flere 

enkeltpersoner i styret som har fått oppgaver her? 

• Fadderordningen: Skuffet over at vi fikk denne oversikten i dag. Dette burde 

kommet tidligere, etter årsmøtet 2020. 

• Oppfordring om å jobbe mer aktivt mot media, særlig lokale aviser o.l. 

 

7/21 Informasjon fra Norsk Sau og Geit 

 
Saksbehandler: Lars Erik Wallin 
 
Årsmøter i fylkes- og lokallag 
Generalsekretæren viser til rundskriv sendt ut til lokallagene fra administrasjonen 16.12.20 
og 15.01.21. Det har vært bra respons ift. årsmøtene i fylkeslag og lokallag. 
Administrasjonen jobber med et nytt rundskriv med informasjon om hvordan lokallagene skal 
sende inn den årlige årsmøterapporten. Rapporten skal sendes inn digitalt via NSGs 
nettsider, og vil bli sendt til fylkeslaget og NSG sentralt. 
 
Ullavtalen 
Avtalen er endelig ferdiggjort og underskrevet, og vil bli sendt ut til lokallagene. 
 
Jordbruksforhandlingene 
Kommer med tilbakemelding til fylkene etter styremøtet 9.-10. februar. 
 
Geitedager sommer 2021  
Det er ikke tatt stilling til om dette skal gjennomføres. Skal opp i Fagrådet for geit 2. februar, 
og vil bli drøftet der. 

8/21 Åpen post/Eventuelt 

 
Oppsummering fra diskusjon 
 
Disse hadde ordet: Knut Johan Hvistendahl, Lars Erik Wallin 
 

• Prisutvikling: Må stå på hardere enn de målsetningene som er definert i NSGs 

satsingsområder. Må finne en måte å ta ut prisveksten til bonden. 

Svar fra Lars Erik Wallin: Dette er under arbeid. 
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Avslutning 

Ordfører Ragnhild Sæle takket for et godt og konstruktivt møte. 

 

Ås, 27.01.2021 
 
 
 

__________________________ 
Ragnhild Sæle 

 
 
 

__________________________ 
Lars Bjarne Linneflaatten 

 
 
 

__________________________ 
Ketil Trongmo 


