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2.0 Innkalling og sakliste 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORD-TRØNDELAG SAU OG 

GEIT – 26 - 27 februar 2022 

STED: Scandic Hell 

 

Lørdag 26. februar: Fagmøte. 

Kl 11.30 Lunsj 

Kl 12.30 Ståa i NSG v/Marthe Lang Ree, NSG. 

Kl 13.30 Paneldebatt med innledning fra Bondelaget, Norsk Bonde og 

Småbrukerlag, Bondeopprøret og NSG. 

• Framtiden for Norsk småfehold.  

o Framtidig konkurranse om utmarka – beitebruk. 

o Beiteområder – like viktig som dyrkajord. 

o Jakt og annen ferdsel i utmarka – utfordring? 

• Hvordan bedre økonomien uten at det fører til 

overproduksjon? 

o Kvoter – mulig å gjennomføre? 

▪ Kg kjøtt eller antall dyr? 

o Overføringer fra staten? 

o Markedspris? 

Kl 16.00 Hva vil vi med NSG og hvordan skal NSG se ut i framtida? 
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Søndag 27. februar 

Kl 10.00: Årsmøte 

 

Sakliste årsmøte: 

1. Åpning – navneopprop. 

2. Godkjenne innkalling, sakliste. 

3. Valg av 2 utsendinger til å skrive under protokoll. 

4. Leders tale. 

5. Årsmeldinger 2021. 

6. Regnskap 2021. 

7. Budsjetter 2022. 

8. Godtgjørelse til tillitsvalgte. 

9. Satser rovdyrfondet – utbetaling og innbetaling. 

10. Valg. 

- Leder. 

- 2 styremedlemmer. 

- Tre vararepresentanter i nummerrekkefølge. 

- Nestleder. 

- Revisorer. 

- Utsending til årsmøtet NSG. 

- Valgkomité. 

- Leder i valgkomitéen. 

- Valg av møteleder for årsmøtet i 2023. 

11. Innkomne saker. 

12. Orienteringssaker fra styret. 

- Mædie. 

- Regionmøter. 

- Avlsutvalg. 

- Årsmøte for 2022. 

13. Arbeidsplaner 2022. 
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5.0 Årsmeldinger 2021 

5.1 Årsmelding NTSG 

Styret i Nord-Trøndelag sau og geit 2021: 

Leder:    Oddbjørn Kaasa, Meråker.    

Nestleder:   Tone Våg, Snåsa    

Styremedlem:  Kristoffer Moan, Leksvik   

   Arvid Wold, Verdal.     

   Elise Valstad Moksnes, Levanger.  

 

Varamedlemmer: Tommy Røtting, Ytre Namdal 

   Jon Inge Bragstad, Sparbu 

   Paul Kristian Homstad, Overhalla 

Årsmøtet 2021:         

Årsmøtet for 2020 ble avholdt over Teams, 28. februar 2021. På grunn av Covid-19 så vi oss 

nødt til å gjennomføre dette som et digitalt endags årsmøte. Teams som digital plattform var 

for mange kjent fra før av, men vi måtte likevel sette oss inn i et nytt voteringssystem. Det 

skulle vise seg at dette fungerte ganske greit.  

Avlsstatuetten 2020 ble tildelt Nils Sundal fra Hegra for væren 201670307 B-gut Sundal. 

Risbitpokalen 2020 ble tildelt Stein Otto Bjørkeng fra Verdal for væren 201970101 Bruse 

Helmo.  

Året 2021: 

Nord-Trøndelag sau og geit hadde ved utgangen av 2021 411 medlemmer. Av dette var det 6 

æresmedlemmer, 42 støttemedlemmer, 63 husstandsmedlemmer, 119 hovedmedlemmer med 

under 50 v.f.s. og 181 hovedmedlemmer med over 50 v.f.s.. Dette er en total nedgang på 15 

medlemmer fra 2020. Denne nedgangen skylles hovedsakelig naturlig frafall av 

æresmedlemmer og nedgang i antall støttemedlemmer og husstandsmedlemmer, samt noen få 

hovedmedlemmer.  
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I året 2021 er det gjennomført 6 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 34 saker.  

Andre møter styret har deltatt på er et felles styremøte med Sør-Trøndelag sau og geit på 

Nortura Malvik, samt ledermøte i høst med fokus på utmarksbruken.  

I tillegg til dette har styret har hatt diverse møter med statsforvalteren opp mot 

rovdyrsituasjonen, særlig håndteringa av bjørn i beiteprioriterte områder og generell bruk av 

utmarka. 

• Møte med Miljø avd. og Landbruks avd. hos Statsforvalteren. 

• Oppklaringsmøte med Landbruks avd. hos Statsforvalteren. 

• Oppklaringsmøte med Miljø avd. hos Statsforvalteren. 

• Avklaringsmøte med Statsforvalteren hvor han hadde med seg dir. for landbruk og 

miljø samt rep. for reindrifta. Vi hadde med oss leder i STSG. 

Vi har også hatt flere møter med Mattilsynet med planlegging av mædie-blodprøvetakingen i 

høst for å komme i mål til paringssesongen 2021 startet. 

Mære landbruksskole har opp til vurdering om hvordan saueholdet på Mære landbruksskole 

skal videreføres. I den forbindelse har NTSG stilt med en representant i en prosjektgruppe for 

blant annet å gjøre vurderinger om man skal modernisere det gamle sauefjøset som står i dag, 

eller om det skal settes opp et nytt sauefjøs.  

Saker som styret har behandlet er blant annet: 

• Planlegging av årsmøtet for 2020 

• Kartlegging av besetninger prioritert for blodprøvetaking høsten 2021 

• Rovdyrsituasjonen i fylket, Beitstad og Snåsa 

• Formidling av info om saueskabb på geit i Midt-Norge 

• Innspill til valg NSG 2022 

• Nortura´s sekretærfunksjon i fylkeslaget 

Saker behandlet på felles styremøte med STSG:  

• Høringsforslaget til ny hundelov 

• Problematikk rundt utmarksbeite; rovdyr, turisme, hytter, veier, jernbane og gjerding 

• Planleggingen med felles årsmøte for 2021 
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5.1.1 Rapport felles AU-møter i Trøndelag 

Det er holdt et felles styremøte mellom STSG og NTSG i 2021, ellers er det vært mye kontakt 

på telefon mellom lederne i hovedstyre og lederne i gjeterhundlagene i Nord-Trøndelag og 

Sør-Trøndelag. Med tema som valg, innspill til høringer og gjeterhund arbeid og prøver.  

Den ekstraordinære situasjonen mtp. korona ha gjort møteaktiviteten liten. I tillegg er det et 

spørsmål om økonomi hvor mange formelle møter man skal avholde.  

Det er også avholdt et felles møte med Statsforvalteren i Trøndelag etterfulgt at et AU-møte 

hvor kandidater til interne råd i NSG ble diskutert. Dette for å samkjøre innspillene fra NTSG 

og STSG.  

  

5.1.2 Tillitsvalgte i styret, råd og utvalg i NTSG 2021 

Styret:    Navn:     E-post: 

Leder:   Oddbjørn Kaasa, Meråker  oddbjornkaasa@gmail.com  

Nestleder:   Tone Våg, Snåsa   tonevaag@online.no  

Styremedlem:    Kristoffer Moan, Leksvik  leksvikmoan@gmail.com 

   Arvid Wold, Verdal   sulstua@gmail.com    

   Elise Valstad Moksnes, Levanger elisevmok@live.no  

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

2. vara    Jon Inge Bragstad, Sparbu  jibrag@online.no 

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

 

Sekretær:   Agnete Lien Aunsmo, Nortura 

   Bjørn Wæhre, Nortura 

 

 

mailto:oddbjornkaasa@gmail.com
mailto:tonevaag@online.no
mailto:leksvikmoan@gmail.com
mailto:sulstua@gmail.com
mailto:elisevmok@live.no
mailto:post@htgjerdenamdal.no
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Valgkomite:  Kjetil Hermanstad, Indre Namdal (Leder) Vara: Hans Petter Hestmo 

   Ketil Okkenhaug, Levanger   Vara: Morten Munkeby 

   John Gunnar Stormo, Meråker  Vara: Egil Solem 

 

Regnskapsføring:  Vuku og Omegn Regnskap AS 

Revisorer:  Tor Egil Nicolaisen, Verdal 

   Jan Roger Sivertsen, Levanger 

  Vara:  Morten Munkeby, Levanger 

 

Leder avlsutvalget:  Audun Tiller, Verdal 

 

Leder Nord-Trøndelag gjeterhundlag: Bjørn Cato Størseth, Meråker 

 

Medlemmer rovviltutvalget:  Leder Tone Våg, fra styret 

Torfinn Sivertsen, Verdal 

     Anne Marken, Meråker 

     Amund Nagelhus, Overhalla 
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5.1.3 Lokallag i Nord-Trøndelag 2021 

Lag: Leder: E-post: Medlemmer 

Beitstad sau og geit Finn Egil Adolfsen adolfsen@outlook.com 1 

Hegra sau og geit Egil Solem egil.sollem@ntebb.no 20 

Henning og Sparbu 

sau og geit  

Vigdis Lund  vigdlund@online.no 12 

Inderøy sau og geit

  

Ragnar Johansen Ørdal ragnarordal@outlook.com 12 

Indre Namdal sau 

og geit 

Bengt Anders Johansen bengt.anders@myrvang-gard.com 18 

Leksvik sau og geit Willy Lerstad willy.lerstad71@gmail.com 17 

Levanger sau og 

geit  

Ketil Okkenhaug ketil-ok@hotmail.com  61 

Lånke sau og geit Peder Klegseth pekleg@online.no  10 

Malm sau og geit Ole-Morten Reitan o-reitan@online.no  28 

Meråker sau og 

geit 

Oddbjørn Kaasa oddbjornkaasa@gmail.com  32 

Mosvik sau og geit Lars Stian Bartnes lars.stian.bartnes@inderoy.kommune.no  20 

Namdalseid sau og 

geit 

Hans Petter Hestmo liverpool74@live.no  31 

Namsskogan sau 

og geit 

Ole Roald Berg ole.roald.berg@ntebb.no  5 

Nordli sau og geit Ole Ivar Ness Lisnadder@gmail.com  4 

Nordre Vemundvik 

sau og geit 

Pål Kristian Aakervik pal.k.aakervik@hotmail.no  7 

Ogndal sau og geit Vidar Guldahl vidar.guldahl@gmail.com  6 

Overhalla sau og 

geit 

Arnstein Okstad arnstein.okstad@ntebb.no  13 

Snåsa sau og geit Arne Aaknes arne.aaknes@ntebb.no 13 

Stod sau og geit Erlend Braseth erlbra@hotmail.com 20 

Verdal sau og geit Simon Landfald simonlandfald@gmail.com  58 

Verrastranda sau 

og geit 

Geir Thunsør geir.thunsor@verrastranda.net  3 

Ytre Namdal sau 

og geit 

Tommy Kristian Røtting post@htgjerdenamdal.no  21 

 

 

mailto:adolfsen@outlook.com
mailto:egil.sollem@ntebb.no
mailto:vigdlund@online.no
mailto:ragnarordal@outlook.com
mailto:bengt.anders@myrvang-gard.com
mailto:willy.lerstad71@gmail.com
mailto:ketil-ok@hotmail.com
mailto:pekleg@online.no
mailto:o-reitan@online.no
mailto:oddbjornkaasa@gmail.com
mailto:lars.stian.bartnes@inderoy.kommune.no
mailto:liverpool74@live.no
mailto:ole.roald.berg@ntebb.no
mailto:Lisnadder@gmail.com
mailto:pal.k.aakervik@hotmail.no
mailto:vidar.guldahl@gmail.com
mailto:arnstein.okstad@ntebb.no
mailto:simonlandfald@gmail.com
mailto:geir.thunsor@verrastranda.net
mailto:post@htgjerdenamdal.no
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5.2 Årsmelding Namdal værring 

Styret har i 2021 bestått av:  

Paul Kristian Homstad - leder  

Amund Nagelhus - væransvarlig  

Kjetil Hermanstad - kasserer  

Sturla Heia – styremedlem 

Stein Erik Saur - styremedlem  

 

Ringen har hatt 17 medlemmer, der 11 har NKS, en har spæl og 5 har begge raser.  

Årsmøte ble tradisjon tro avholdt på Fru Oppdal Gårdshotell 8. april. Der møtte 9 stykk til 

kveldsmat og årsmøtesaker. 

Vi har hatt et styremøte.  

Fra Namdalen ble det sendt fire værer til Staur, der av to fikk innpass på seminstasjonen, 

Salstu Aunet og Start Løvåsen.  

For første gang på mange år kunne vi ha kåring for hele ringen samlet på Skistad. 

Der ble det kåret 62 NKS og 31 spæl, hvorav 31 NKS og 15 spæl ble satt inn som prøveværer.  

I tillegg kan nevnes at ringmedlem John Olav Halbostad mottok utmerkelsen for landets beste 

avkomstgranska spælvær 2020 for 201570421 Sul Løvåsen.  

Namdal-værring har ikke avholdt årsmøte for 2021, så årsmeldingen er ikke godkjent.  

 

Paul Kristian Homstad  

Leder Namdal-værring  
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5.3 Årsmelding Ring 220 Værholdet sør SA 

Verholdet Sør har i 2021 blitt godkjent som samvirkeforetak og blitt samlet under nytt og 

felles ringnummer. De gamle ringene er nå underavdelinger til «Ring 220 Verholdet Sør 

Verring SA». 

Verholdet Sør har hatt et felles styre bestående av de respektive avdelingslederne. Det er 

avholdt 1 felles styremøte. Viser for øvrig til årsmeldingene fra hver enkelt avdeling.   

 

5.3.1 Avdeling 221 Verholdet Sør / Stjørdal  

I 2021 hadde avdeling 221 Stjørdal NKS 2 medlemmer. Det ble brukt 9 prøveværer, 1 

elitevær og 1 disp-vær. 

Vi inseminerte 59 sauer i avdelingen, med varierende resultat (som hos flere andre). Men 

totalt sett i avdelingen ble det et godt tilslag på 70%. 

Vi har i 2021 jobbet litt med rekruttering, og per nå er det to sauebønder i området som 

ønsker å bli med i avdelingen. Forhåpentligvis er de klare som rekrutteringsbesetninger før 

neste paringssesong. 

 

5.3.2 Avdeling 225 Verholdet sør / Verran  

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

 

Ringen har 10 medlemmer. 

Kåringa ble avholdt på Størvoll hos Ole-Morten Reitan, og det ble kåra 21 værer. 

Det ble satt inn 9 prøveværer til granskning, det ble i tillegg brukt 7 elite, 1 disp vær og 3 

granska værer. 

Kjøringa tok Harald Aune seg av, som i fjor. Stor takk til han. 

Beste avkomstgranska vær ble 2020 70151 Larv Aune med 137 i indeks. 

 

For styret 

Ole-Morten Reitan 
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5.3.3 Avdeling 230 Verholdet sør / Spelringen 

Styret har bestått av: 

Vigdis Lund - leder 

Sture Sivertsen - styremedlem og veransvarleg 

Tone Våg – styremedlem 

 

Ringen har bestått av 7 medlemmar. Det er avholdt årsmøte, og vi har vori representert på 

møter i verholdet. 

Det vart granska 12 ringverar + 1 farga. 

Ind. frå 111 til 127 med 117 som gjennomsnitt. (+1 kvit med ind 125 og 1 farga med ind 115 

som fikk for få slakta avkom til å få off.ind.) 

Det vart kåra 30 kvite og 3 farga verar. 

Bra etterspørsel etter verar. 

12 kvite og 1 farga kåraverar og 4 eliteverar vart sett inn i ring. 

I tillegg insemineres ein del. 

 

5.3.4 Avdeling 222 Verholdet Sør / Sparbu  

Styret i 2021: 

Leiar Jon Inge Bragstad 

Nestleiar Ketil Okkenhaug 

Sekretær Per Helge Genberg 

Styremedlem Torstein Sørli 

Vêransvarleg Audun Tiller 

1.vara Stein Otto Bjørkeng 

2.vara Einar André Hogstad 
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Aktiviteten i styret: 

Styret har berre hatt eitt møte, men møtet som det førre styret hadde rett før årsmøtet i 2021 

var ikkje med i årsmeldinga for 2020. I oktober sende styret brev til alsleiinga i NGS om 

reviderte krav til indeks for granskings-tilskott. 

Formell omorganisering av vêrringane på Innherad 

Fom 2022 er alle vêrringane i Vêrhaldet sør formelt samla i ein ring, Ring 220. Dei tidlegare 

ringane 221, 223, 225, 230 og spælavdelinga i 222 er no alle avdelingar i den nye ringen. 

Kåring 

Avdeling 1 kåra 44 vêrlam hausten 2021, og avdeling 2 kåra 36. Lamma vart gentesta på 

kåringsdagen. Spelavdelinga kåra 12 vêrlam. 

Gransking: 

I 2021 fekk 15 granskavêrar frå avdeling 1 offisiell indeks, høgste indeks låg på 133. 

Avdeling 2 hadde 14 vêrar med offisiell indeks, med 142 som høgste indeks. 

I avdeling 9 spæl fekk 8 vêrar offisiell indeks, med 121 som høgste indeks. 

Hausten 2021 har avdelingane i ringen sett inn: 

- Avdeling 1: 19 prøvevêrar og 3 elitevêrar med 131, 131 og 133 i O-indeks 

- Avdeling 2: 14 prøvevêrar og 2 elitevêrar med 142 og 130 i O-indeks 

- Avdeling 9: 9 prøvevêrar, og bruker ikke elitevêr. 

Vêren Rønnings Alf frå Skogn vart teken inn som seminvêr! Dette er første seminvêren frå 

ring 222 etter mædi-bandlegging og nedslakting av mange gode livdyr i 2003. 

Medlemer: 

Avdeling 1 har 5 medlemer og om lag 780 ringsøyer. 

I avdeling 2 har ein medlem gått ut, og det er no 7 medlemer og om lag 815 ringsøyer. 

Avdeling 9 (spæl) har 3 medlemer og 290 ringsøyer. 
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5.3.5 Avdeling 223 Verholdet sør / Leksvik 

Styret har i 2021 bestått av: 

Leder: Bjørnar Buhaug 

Sekretær: Idar Bremeraunet 

Styremedlem: Kristoffer Moan 

Styremedlem: Leif Børge Krabseth 

 

I 2021 var det lite aktivitet i ringen med unntak av kåring i Røstad 4. oktober. Ringen 

har ikke avholdt tradisjonelt årsmøte siden høsten 2018, og det er heller ikke avholdt 

styremøter. Selv om ringen gransker værer og selger værer til bruksbesetninger som før, har 

det ikke vært formell aktivitet i styret. Aktivitet har dermed vært begrenset til generelt 

samarbeid om sauehold, som tilsyn, arbeid med sperregjerder, sanking, kåring og kjøring av 

værer. Aktivitet knyttet til praktisk drift av ringen har blitt løst per telefon eller e-post. 

Dessverre mistet ringen et medlem i 2021, da Idar Bremeraunet måtte trekke seg fra 

ringsamarbeidet. Idar Bremeraunet har i mange år vært et aktivt ringmedlem med mye sau, 

og har bidratt med mange gode værer gjennom årene. Ringen vår var liten i utgangspunktet, 

og er nå blitt enda mindre. Vi er nå kun tre besetninger i ringen i Leksvik. Det er derfor 

ønskelig at både gamle og nye besetninger vurderes som medlemmer i ringen, men det vil 

alltid være en forutsetning at alle formelle krav for ringmedlemsskap er oppfylt.  

Høsten 2020 ble 14 kåralam satt inn i ringen, men bare 10 kåralam fikk indeks høsten 

2021. Det skyldes delvis manglende fruktbarhet, og delvis at et ringmedlem overhodet ikke 

har registrert noen opplysninger i sauekontrollen det siste året. 202070115 Karl Tronstad fra 

Leif Børge Krabseth ble beste risbitt med 134 i o-indeks. Kvaliteten på værene er god og på 

linje med de andre ringene i Verholdet Sør. 

Ringen består ved utgangen av 2021 av tre besetninger med i overkant av 500 

vinterfora sau. Besetningene ligger i forholdsvis kort avstand fra hverandre, og alt ligger til 

rette for en effektiv og god drift av ringen. Det er svært stor etterspørsel etter granskede og 

kårede værer, og vi selger værer til besetninger fra hele Fosen. I 2021 hadde ikke ringen nok 

kårede og granskede værer til å dekke etterspørselen. 

Det arbeides videre med genomisk seleksjon i avlsarbeidet på sau, og nytt i 2021 var 

at det ble oppfordret til å ta genprøve av aktuelle kåringskandidater allerede på våren, før 

slipp i utmarka. Med genprøve vil det beregnes genomisk indeks, hvor målet er at ungdyr 
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skal få beregnet avlsverdi med større sikkerhet så tidlig som mulig. Lam vil med gammelt 

indekssystem få en indeks som i stor grad er en gjennomsnittsberegning av indeks til mor og 

far. Ved genprøve og genomisk indeks kan lam få større endringer på indeksen, med endring 

opp til 15 indekspoeng i redusert eller forbedret avlsverdi. Værlam som testes om våren, før 

slipp i utmarka, vil få beregnet genomisk indeks i august. Værlam som testes om høsten får 

beregnet genomisk indeks først i tiden rundt parringsstart. Det ble sterkt oppfordret til alle 

ringmedlemmene å utføre gentest på gode værlam om våren, og to av tre besetninger fulgte 

oppfordringen. Det ble testet totalt 33 kåringskandidater i 2021, hvor 28 værlam ble testet 

om våren og 5 værlam i forbindelse med kåring i begynnelsen av oktober. Av de 5 værene 

som ble testet om høsten ble genomisk indeks først klar etter at parringa hadde startet. NSG 

arbeider nå også med et prosjekt med utvelgelse av såkalte registreringsbesetninger i 

saueavlen. Registreringsbesetningene vil få enda større krav til registreringer, hvor blant 

annet speneplassering, marispener, vekt på voksen sau og bekkenutforming skal registreres i 

sauekontrollen. Som motytelse vil registreringsbesetningene få gratis gentesting av hele 

besetningen sin, samt gratis testing av saulam før beiteslipp om våren. Det blir spennende å 

følge dette arbeidet videre.  

Året 2021 har fortsatt vært preget av mædiutbruddet i Nord-Trøndelag. Flere av 

ringene i verholdet sør har vært båndlagt, og det er foretatt mæditesting i hele fylket for å 

bli kvitt mædi på sau i Trøndelag en gang for alle. Besetningene i ringen i Leksvik har derfor 

blitt testet også høsten 2021, alle med negative resultater.  

Årets kåring ble arrangert 4. oktober i Røstad, og det ble kåret 15 NKS-værlam og 1 

værlam av rasen texel. I år har alle NKS kåralammene blitt gentestet, og ingen værer hadde 

dobbelt finnegen eller feil farskap. Spesielt feil farskap har vært et betydelig problem 

tidligere år, og det er positivt at det ikke ble avdekket noen feil i 2021. 

Ringen i Leksvik vil gå inn i det nye året som en liten ring med kun 3 medlemmer, og 

er dessverre sårbar med tanke på fortsatt drift. Det stilles strenge krav til omfattende og 

obligatoriske registreringer for ringbesetninger, noe som ikke bestandig harmoniserer med 

effektiv og rasjonell stordrift. Arbeidet i ringen har likevel en stor verdi, da organisert 

avlsarbeid er det som bringer saueholdet framover. Ringen gir også et fagmiljø for 

deltakerne, og dekker et behov gjennom å produsere værer til bruksbesetninger på hele 

Fosen. Økonomisk er det også gunstig å være medlem i ringen, heller enn å kjøpe værer 

utenfor ring. Det er leders syn at ringen absolutt har en framtid, men det forutsetter at 

medlemmene slutter opp om arbeidet som skal gjøres.  

 

For styret 

Bjørnar Buhaug 
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5.4 Årsmelding Nord-Trøndelag gjeterhundlag 

Styret 2021: 

Leder:    Bjørn Cato Størseth 

Nestleder:   Eivind Kulstadvik 

Økonomi:   Olav Tiller 

Sekreter:   Monika Sjem 

Sekreter/styremedlem:  Marit Wang  

1. Vara:   Anders Dahl 

2. Vara:   Espen Kjelaas 

3. Vara:   Morten Kilås 

 

Det har vært et ganske redusert år med møtevirksomhet grunnet Covid-19. Møter har forgått 

på Teams samt samtaler på telefon og under gjeterhundprøver. Styret har hatt 3 styremøter i 

2021.  

Saker dette året har vært kursaktivitet, øyelysing/dna og generelt prøver m.m. 

 

Gjeterhundkurs: 

Det har ikke vært arrangert kurs i regi av NTGL i år. Nå som Covid-19 er betraktet som 

nesten borte eller ufarlig så kan dette ta seg opp gjennom 2022. 

 

Prøver: 

Det har i Nord-Trøndelag blitt avholdt: 

Klasse 1: 6 Prøver  58 startende 

Klasse 2: 4 Prøver  22 startende 

Klasse 3: 2 Prøver  68 startende  

FM Klasse 3:    13 startende (8 hunder fra Nord Trøndelag) 
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Norgesserien ble arrangert i Sør-Trøndelag i 2021. 

NM 2021 

Petter Landfald med Jimmi kom på 12 plass i finalen. 

Oddbjørn Kaasa med Oliver: 

Hans Morten Eriksen med Bea: 

Petter Landfald med Max: 

 

5.5 Årsmelding rovviltutvalget 

Rovviltutvalget har bestått av: 

Tone våg, leder 

Anne Marken 

Torfinn Sivertsen 

Amund Nagelhus 

 

Mandat behandlet av styret i sak 29/20. 

Rovviltutvalget i Nord-Trøndelag Sau og Geit 

Rovviltutvalget skal være et kompetanse- og rådgivende organ for fylkesstyret. 

 

Forordning 

- Det skal være 4 medlemmer i utvalget 

- 3 medlemmer velges av Årsmøtet 

- 1 medlem rekrutteres fra fylkesstyret 

- Funksjonstid for de som velges av Årsmøtet er 2 år. Dvs at årsmøtet velger et eller to 

medlemmer hvert år. For styrerepresentanten er funksjonstiden 1 år. 

- Fylkesstyret utnevner leder og videre konstituer de seg selv. 

- Dersom utvalget har synspunkter på formålet kan de komme med forslag til styret. 

- Medlemmene får godtgjørelse på lik linje med medlemmer i fylkesstyret og i forhold til 

budsjett 

- Utvalget rapporterer til fylkesstyrets årsmelding 
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Funksjon  

Rovviltutvalget skal 

- Være et organ som bygger opp kompetanse. 

- Utfører konkrete oppdrag gitt av fylkesstyret. 

- Komme med egne innspill til fylkesstyret. 

- Etter klarering med styreleder, bidra i den løpende debatten om rovviltproblemer og 

rovviltpolitikk. 

- Holde kontakt med kommunene og politikerne på lokalt og fylkesnivå. 

 

Rovviltutvalgets arbeid i året 2021 

Utvalget har hatt 3 møter på Teams, ellers kommunisert på Messinger. Utvalget har sendt ut 2 

pressemeldinger og 1 leserinnlegg. 

Behandlet 10 -12 saker. 

Utvalget og/eller leder har i tillegg deltatt på andre arenaer og møter som: 

E-postmøte Rovviltnemnda (2.-6.7.)  

Møte med Statsforvalteren (9.7.) 

Møte i Rovviltnemnda (13.7. og 27.10.) 

 

Tidfesting av utvalgets arbeid gjennom året og nærmere beskrivelse av saker som er 

behandlet/drøftet: 

4.2.21 Teamsmøte 

Saker: 

Rovdyrnemndas mandat 

Hovedoppgave 21 – bjørn 

Fordeling av arbeidsoppgaver i nemnda 

Liten tillit til beregningsmetoder og oppgitte bestandsmål på bjørn og gaupe.  

Bekymring for stor jerv-og kongeørnbestand. 
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11.2.21 Teamsmøte 

Saker:  

Bjørneforvaltningen i Trøndelag 

Rovviltnemndas vedtak gaupekvote 

(PP fra Verdal Sau og Geit lagt ut på hjemmesiden?) 

11.2.21 Innspill om ekstraordinært uttak av jerv oversendt Miljødirektoratet.  

12.2.21 Leserinnlegg om bjørneforvaltninga  

 

8.4.21 Messingerdialog og oppdatering til styret 

8.4. 21 Kommer nyheten om at bestandsmålet på brunbjørn er nådd i Region 6.  

             Høyeste antall hunnbjørner i Norge siden 2009. 

17.6.21 Statsforvalteren avslår skadeuttak av bjørn etter funn av døde sauer i 

beiteprioritert område 

Lokal kontakt for Rovviltutvalget tar kontakt med brukerne, nå totalt 8 dyr (Kristoffer) 

 

18.6.21 Teamsmøte 

Skadesituasjonen i Dalbygda i Beitstad 

Pressemelding med spørsmål til Statsforvalterens nye praksis med å avslå skadefelling 

i beiteprioriterte områder i Dalbygda på tross av at bestandsmålet på brunbjørn er 

nådd. 

Rovviltutvalget bistår Steinkjer kommune med klage på avslag (Kristoffer) 

 

27.6.21 Messingerdialog  

Nye skader bjørn Roktdalen i Snåsa. 

28.6. 21 Pressemelding nr 2 ang manglende skadefelling på bjørn sendes fra 

rovviltutvalget: 
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              «Forstår Statsforvalteren i Trøndelag hva «beiteprioritert område betyr?» 

30.6.21 Leder leverte innspill til leder i Rovviltnemnda for å få økt tildelingskvoten på 

bjørn, kun 1 igjen på kvoten. 

2.-6. 7.21 Leder deltok på epostmøte i rovviltnemnda  

9.7.21 Rovviltutvalget deltok sammen med styret på det første møte med 

Statsforvalteren angående bjørneforvaltningen og ny forvaltningspraksis. 

13.7.21 Rovviltutvalget deltok på Teamsmøte i Rovviltnemnda i region 6. 

31.8. 21 Leder deltok på samling i Innherred Regionråd, sammen med leder i 

Rovviltnemnda i region 6, Kari Anita Furunes. Oppgave: Informere om status rovvilt i 

Trøndelag/Innherred sett fra et brukerperspektiv. 

27.10.21 Leder deltok sammen med styreleder NTSG på møte i rovviltnemnda, region 

6, i Trondheim. 

 

Kommentarer til årets arbeid: 

Utvalget er et rådgivende organ og har arbeidet med kunnskapsgrunnlag for styret og 

også deltatt sammen med styret i møter med Statsforvalteren. 

Det er gitt innspill til NSG sentralt, i samarbeid med styreleder NTSG i 

kvotenedtrekket på gaupe i januar 21. (Anne Marken)  

Det har vært fint å kjenne på samarbeidet vi har hatt i rovviltutvalget, 

arbeidsfordelingen er bra, da vi har ulike innganger og kunnskapsgrunnlag og utfyller 

hverandre godt. Utvalget består av kompetente folk som behersker digitale løsninger godt og 

holder seg oppdatert. Dette har gjort at arbeidet har gått grei på tross av korona. Vi saufolk er 

gode til å ta til oss nye arbeidsformer og ny teknologi. Ny teknologi senker terskelen for å 

kalle inn til møter, gjør det enklere i en travel hverdag å gjennomføre og koster mindre enn 

fysiske møter. Samtidig som det gjør det mer legitimt å kalle inn til kortere møter med bare ett 

tema eller en sak. Dette kan vi gjerne fortsette med selv om vi nå kan møtes fysisk.  

Og det er bare positivt med litt sjølskryt, det kan det ikke bli for mye av.  

Samarbeidet med styre og styreleder har fungert utmerket. Utvalget formidler innspill 

som styreleder eller utvalgsleder tar ut i media. Alt klareres med styreleder i forkant, dersom 

utvalget er «avsender». 

Utvalget kan sikkert bli flinkere på å skrive referat i saker som er diskutert på 

messinger. Mye avklares uformelt på den kanalen som nok burde fått et saksnummer. 
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Utvalget er åpen for nye oppdrag samtidig som vi håper på en sommer med mindre 

rovvilttrykk enn fjorårets. 

Det gjenstår mye arbeid med den nye forvaltningspraksisen, det er bare forarbeidet 

som er gjort. 

Jerv, Gaupe og kongeørn har kommet litt i bakleksa pga alt arbeidet det ble med bjørn 

denne sommeren og helt på tampen av 2021 ble det nyttårsaften observert ulv i Meråker. Den 

dro videre vestover og er observert i Stjørdal og Selbu senere. 

Utvalgsmedlemmene prøver så godt vi kan å følge med på det som skjer, men vi ber 

beitebrukerne og tillitsvalgte på alle nivå spille inn til oss om det er saker vi ikke «tenner på» 

selv. 

 

Rovviltutvalget i NTSG 

Tone Våg  
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6.0 Regnskap og balanse 2021 

6.1 Regnskap og balanse NTSG 
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6.2 Regnskap og balanse rovdyrfondet 
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6.3 Revisjonsberetning 
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7.0 Budsjetter 2022 

 

 

8.0 Godtgjørelse tillitsvalgte 

Satser vedtatt for året 2021: 

• Leder: 14000kr (+mva når det skrives regning som næringsdrivende) 

• Dagmøte inntil 6t: 800kr 

• Dagmøte over 6t: 1600kr 

• Nettmøte (teams o.l.): 500kr 

• Kjøregodtgjørelse etter statens satser: 3,50kr 

 

9.0 Satser rovdyrfondet 

Satser vedtatt for året 2021: 

4000kr pr felte jerv og bjørn. 

0,50kr pr sanket dyr. 
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10.0 Valgkomiteens innstilling 

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

Styremedlem: Tone Våg, Snåsa   (valgt 2021 for 2 år)  

 Arvid Wold, Verdal   (valgt 2021 for 2 år)  

 Kristoffer Moan, Leksvik  (gjenvalg, velges for 2 år) 

 Elise Valstad Moksnes, Levanger  (gjenvalg, velges for 2 år) 

Varamedlemmer: 

1. Jon Inge Bragstad, Sparbu  (gjenvalg, velges for 1 år) 

2. Tommy Røtting, Ytre Namdal (gjenvalg, velges for 1 år) 

3. Torgeir Hermanstad, Grong  (ny, velges for 1 år) 

Revisorer: Jan Roger Sivertsen, Levanger  (valgt 2021 for 2 år) 

  Tor Egil Nicolaisen, Verdal   (gjenvalg, velges for 2 år)  

Vararevisor: Morten Munkeby, Levanger  (gjenvalg, velges for 1 år) 

Medlem i rovviltutvalget:  Anne Marken, Meråker   (valgt 2020 for 3 år) 

   Amund Nagelhus, Overhalla  (valgt 2020 for 3 år) 

   Torfinn Sivertsen, Verdal   (valgt 2021 for 3 år) 

Valgnemd:    Ketil Okkenhaug, Levanger   (valgt 2020 for 3 år) 

    John Gunnar Stormo, Meråker (valgt 2021 for 3 år) 

    Kandidat foreslått av årsmøtet (velges for 3 år) 

Vara valgnemd:   Morten Munkeby, Levanger  (for Okkenhaug) 

    Egil Solem, Hegra   (for Stormo) 

    Kandidat foreslått av årsmøtet 

 

Valgnemda har bestått av: 

Kjetil Hermanstad  Ketil Okkenhaug  John Gunnar Stormo 
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11.0 Innkomne saker 

Styret har ikke mottatt noen innkomne saker.  

 

12.0 Orienteringssaker fra styret 

12.1 Mædie 

Styret orienterer muntlig om situasjonen.  

 

12.2 Regionmøter 

Styret har forslag på å arrangere regionmøter rundt omkring i fylket, som vil ha ulike tema. 

Forslag til tema er for eksempel: sauekontrollen, gjeterhund, økonomi, saueraser, elektronisk 

sporing, saueavl, driftsbygninger osv..  

Vi ønsker tilbakemelding fra årsmøtet på om dette er noe det er interesse for, samt om det 

eventuelt er forslag til aktuelle tema for slike møter.  

 

12.3 Avlsutvalg 

Styret har besluttet at det skal opprettes et avlsutvalg bestående av 4 personer. 1 fra NKS, 1 

fra spæl, 1 fra små raser og 1 fra styret.  

Her ønsker styret i NTSG tilbakemelding fra årsmøtet på innspill til personer som er aktuelle 

kandidater for å sitte i dette avlsutvalget.   

 

12.4 Årsmøte for 2022 

Styret ønsker tilbakemelding fra årsmøtet på hvordan årsmøtet for 2022 skal holdes. 

1) Felles fagdag med STSG, med adskilte møter påfølgende dag. 

2) Helt separate årsmøtearenaer, hvor hvert fylkeslag organiserer hele årsmøtehelga selv. 
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13.0 Arbeidsplan 2022 

Dato Aktivitet Ansvarlig 

Januar Styremøte Styret 

Januar Teamsmøte for fylkesledere NSG 

Februar Styremøte Styret 

26.-27./02-22 Årsmøte NTSG Styret 

15.-16./03-22 Årsmøte NSG NSG 

Mars Styremøte Styret 

Juni Styremøte Styret 

Juni Teamsmøte for fylkesledere NSG 

August Teamsmøte for fylkesledere NSG 

Oktober Styremøte Styret 

Oktober Representantskapsmøte NSG 

November/Desember Teamsmøte for fylkesledere NSG 

Desember Styremøte Styret 

*Hvis det skjer spesielle og/eller akutte saker kan styret ta teamsmøter på kort varsel i tillegg.  
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Styret vil takke alle medlemmer, tillitsvalgte og andre 

samarbeidspartnere for innsatsen i året 2021! 

 

Ikke minst takk til Bjørn Wæhre og Agnete Lien Aunsmo som har stilt som 

sekretærer på alle møter. De har vært viktige støttespillere med stor faglig 

kompetanse for styret i håndtering av flere av årets saker.  

Takk også til Nortura som har stilt med møtelokaler for flere av årets møter.  
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