
 

 

 

Årsberetning for Troms sau og geit 2021 

Det er avholdt 3 styremøter i perioden, der det er 13 saker som er behandlet.  

 

Vi har i beretningsåret jobbet med arbeidsplanen som rekrutering til næringa, fokus på 

rovdyr, opprettholde tilskudd til organisert beitebruk, innspill til avlsrådet på problemstilling 

ifm genforskning og nye muligheter, Økning på tilskudd på nedsankede dyr.  

Det har og vært Jobbet mye med rovdyr leder har vært i over 18 møter angående rovdyr. 

Herav møte med klima og miljøvern minister Sveinung Rotevatn ang Bjørn i Bardu, 

Landbruksminister Olaug Bollestad og Statsråd Widar Skogan var på gårdsbesøk tema var 

lokalmat, rovdyr, NN trekket.  

Landbruksminister Sandra Borch på Fjellkysten i Lavangen ang lokalmat og rovdyr og en 

evaluering av Bjørnesaken i Troms sommeren 21. Gårdsbesøk av Sandra Borch, tema 

økonomi i Troms landbruket og utfordringene i saueholdet, lokalmat. 12 møter under 

pågående bjørneangrep i Midt Troms, (krisestab). Flere møter i roviltnemda region 8. 

Fylkesstyret har vært forespurt om å delta i to årsmøter i lokallag, og har møtt i Nordreisa og 

Balsfjord og Storfjord sau og geit. Fylkeslaget arrangerte seminkurs på forespørsel i fra NSG, 

da ingen lokallag fikk tilstrekkelig med deltagere. Fylkesleder har hatt gårds møter med 

påtroppende stortingsrepresentanter som Sandra Borch, Ivar B. Prestbakkmo fra SP, Nils O. 

Fosshaug AP for å forklare og få forståelse for nødvendigheten til å regulere sauenæringa og 

øke inntjeninga for å opprettholde produksjonen i Troms.  

Kåring 2021 

Sesongen startet i Balsfjord i løpet av de første dagene i oktober. Gjennom noen travle uker 

ble det avholdt mange både små og større gårdskåringer og noen ordinære kåringssjå. Med 

stadig færre saueholdere og især værringmedlemmer er andelen lam kåret i værring 

synkende. Det er da likevel gledelig å se at så mange flotte kåringskandidater blir stilt til 

gårdskåring. Etter fjorårets sesong (2020) med rekordhøye 356 kårede lam, landet vi i år på 

250 lam, godt og vel 100 lam færre. Det høres kanskje mye ut, men sannheta er at 2020 var 

spesielt høyt, trenden siste årene er nedadgående. Gledelig er det at de fleste lammene som 

blir stilt til kåring blir også kåra, vrakingsprosent på 7 % er svært lavt. Kåringsavgifta ble satt 

til 210 kr pr lam, 10 kr høyere enn 2020. Takk til alle som har medvirket i årets sesong! 

 

 

 

 

 



 

 

Årets beste vær 

Premien for årets beste vær går til Marita og Runo Berglund for væren 202080340 CAVANI, 

O-indeks 149. Ett resultat å være stolte av. Gledelig å se at Lyngen værring stadig avler værer 

helt i toppsjiktet i landet, (årets nest beste vær i landet! Beste vær med fattige 1 

indekspoeng høyere). 

 Gratulerer med det!  

Sindre Borch 

 

Tillitsvalgte i Troms sau og geit 2021 har bestått av: 

 

Leder:             Jan Ottar Østring.        

Nestleder:   Sindre Borch 

Styremedlem: Leif Bjørnar Seppola 

Styremedlem: Øystein Fossmo 

Styremedlem: Even Steinlien   

    

1.vara til styret:  Britt Martinussen.       

2.vara til styret: Jonny Eliasen  

3.vara til styret: Anita Kvalsvik  

 


