Oppland Sau og Geit
Årsmøtereferat frå årsmøtet i Oppland Sau og Geit 19.02.2022, inkludert seminarhelga
18/2 – 20/2 2022
Møtested: Quality Strand Hotel, Gjøvik
Møtestart: lørdag 19. februar 2022 kl. 09.30
Sakliste:
Årsmøtesak 1. Åpning.
Dette året ble årsmøte- og seminarhelga arrangert sammen med Hedmark Sau og Geit. Knut
Evensen ønsket velkommen til årsmøte og seminarhelg fredag 18/2 2022 kl. 16.00. Han gav
deretter ordet til leder i NSG, Ronald Slemmen, som hadde tatt på seg et foredrag om ringdrift
sammen med Hans Petter Vaberg fra avdeling 56 Vågå. Vi hadde også i denne årsmøtehelga
problem med covid-19, og Hans Petter sammen med flere kom ikke av den grunn. Foredraget
til Ronald ble en samtale med seminardeltagerne om utfordringene i 2021 og fremtidens avl i
Norge. Tema som var oppe var: Saueskabbmidden, genomisk seleksjon på NKS og Kvit
Spæl, registreringsbesetninger, kåringer, uttak av seminværer, kostnader for
ringene/medlemmene i ring, om sauen er stor nok og produserer nok som den gjør og flere
andre tema. Deretter holdt Ring 41 i Oppland sitt årsmøte med start kl. 17.00, der utsendinger
fra alle avdelinger møtte.
Per Joar Nesthun og Knut Evensen, lederne i Hedmark og Oppland Sau og Geit, ønsket
årsmøteutsendingene og gjestene velkommen til Gjøvik lørdag kl. 09.00. Deretter spilte og
sang Stein Villa flere stubber, der hovedattraksjonen var spill på ulike horn eller ben av både
husdyr og rovdyr. Etter dette ble Hedmark og Oppland Sau og Geit delt i 2 saler og disse
holdt sine årsmøter. Den valgte møtelederen, Ellen M. Syse, tok ordet, åpnet møtet og gav
lederen Knut Evensen ordet. Knut holdt leders tale samtidig som han viste fine småfebilder på
powerpoint:
«Gode småfefolk!!
Det kjennes på kroppen, det nærmer seg vår, snart fostertelling igjen og det jeg har ventet
lengst på; årsmøte i Oppland Sau og Geit som et fysisk møte. Igjen kan vi samles på en
tilnærmet normal måte, og vi kan igjen sosialisere oss blant likesinnede. Det ser jeg fram til,
og det håper jeg også dere gjør. «Enda en gang; velkome te årsmøte»
Vi har lagt bak oss noen merkelig år, år vi ikke trodde var mulige før pandemien kom og satte
ting i helt nye perspektiv. Sjøl i en pandemi trenger dyra stell og mat, så våre 4-beinte venner
har ikke merket så mye til den bortsett fra mange flere turgåere i den norske fjellheimen,
gjerne sammen med en hund uten bånd. Det er nettopp her vi er. Her produserer vi vårt
bidrag til det norske folk. Småfeets «fotosyntese» hvor man tar en sau eller en geit, setter den
ut i norsk natur, tilsett vann, gras, urter og andre vekster og vipps har vi både mjølk og kjøtt
produsert på norsk natur. Kan det gjøres enklere? Beitebruken og beiteretten er viktig og
nærmest avgjørende for oss i Oppland. Vi ser, og vi vet at kampen om utmarka hardner til i
enkelte områder. Vår oppgave som beitebrukere og organisasjon er å ta vare på beitebruken,
legge til rette og videreføre det vi har. Når nye planer dukker opp så må vi være på plass, gi
innspill og legge fram dokumentasjon. Om ikke vi gjør det så er det heller ingen andre som
gjør det.
Det å produsere mat er ingen selvfølge. Mat er en internasjonal handelsvare, og vi er som
mange andre land avhengig av å importere mat. Det er heller ingen selvfølge at vi får tak i
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det vi trenger av mat, så tiden er inne for en ordentlig satsing på norsk landbruk. Økonomien
må bedres, vi må ha betalt for å produsere mat og vi må ha et liv mere tilnærmet «vanlig
folk». Ferie og fritid er en ting, tilrettelegging for yngre brukere som er i en etableringsfase
med familieforøkelse er en annen. Vi må kunne være «litt mere som alle andre», og vi må
kunne tjene penger.
NSG har dette året tatt tak i jordbruksforhandlinger på en litt annen måte, og ikke minst på et
mye tidligere tidspunkt. NSG sin jobb er å legge fram fakta og god begrunnelse for at norsk
småfehold trenger et ordentlig løft. Sauen ligger nederst på inntektsstigen mens geita klarer
seg noe bedre. Men de er få. Totalt i Norge er det igjen 275 enheter med mjølkegeit hvorav
snaut 50 i Innlandet. Vi er langt flere med sau, så sammen kan vi og vil vi være sterke.
NSG har også Team Ung som taler de unges sak. De må lyttes til og høres til. Vi må holde
sammen, ta vare på hverandre og opptre i samlet NSG flokk. Vi er en del av et mangfold, liten
som stor, ung som gammel. Våre kollegaer i faglagene i Innlandet er viktige
samarbeidspartnere. I flere saker står vi sammen og viser oss fram som en samlet næring. Det
er en styrke utad!
Klima og miljø er på dagsorden hver dag, og vi som næring med drøvtyggere er ofte å se på
«verstingstoppen». Ufortjent og ikke riktig etter vår mening, men da trenger vi bevis, og noe å
ta til motmæle med. NSG har tatt i bruk metanmåleren som er rett og slett et rullende
laboratorium for å kunne vise at vi tar klima og miljø på alvor. Dette er et av mange tiltak
innen landbruket for å se på redusert utslipp av klimagasser. Lik det eller ikke, men her er
verden nå og det må vi faktisk forholde oss til. Det å vise seg fram og fortelle de gode
historiene er viktig. Vi har så mye bra og vise fram, vi er ingen klimaverstinger så
framsnakking av vår produksjon skal vi kunne gjøre uten å bli stemplet som partiske av den
grunn.
Arbeidsåret i OSG er spennende, og det favner mange ulike tema. Styret er bygd opp slik at vi
har hvert våre fagfelt. Det er en faglig styrke samtidig som vi deler informasjon styret mellom
for å kunne være oppdatert til enhver tid. Via hjemmesiden, sosial medier og media ellers
forsøker vi å vise hva vi gjør, hva skjer og hvor OSG er. Rett før jul hadde vi møte med
Opplandsbenken på Stortinget. Et positivt minne hvor vi fikk fortalt mere direkte hva som
opptok oss. Med fare for litt «hakk i plata» ble det mye prat på rovdyr, beitebruk og økonomi.
Jeg er sikker på at det skapte inntrykk, og at de minnes det ved en senere anledninger.
Kommunikasjon er viktig, og det er også et tema i NSG hvor blant annet vi bidrar. Vi skal
være synlige!
Vi har hele tiden medlemmet i fokus, og vi vet at det er dere vi skal jobbe for. Et medlemskap
koster, så vi håper at dere føler at dere får noe igjen, at dere ser at vi står på for dere.
Å være tillitsvalgt forplikter, og man vil selvsagt gjøre sitt beste for sin organisasjon. Allikevel
er det til tider frustrerende, f. eks etter mange år med «rovdyrdemokrati» så er fortvilelsen
like stor, om ikke større. Det å prate med saueeiere som med bristende stemme forteller om
sine opplevelser om det å finne dau og halvdaud sau på beite gjør inntrykk. Inntrykket går
fort over til både oppgitthet og sterk harme. Slik skal det ikke være for oss som
matprodusenter, vi fortjener bedre.
Man må se både bakover og fremover, men skal man få gjort noe så man se videre og året
2022. Vi må ta med oss noe fra fortiden og bygge det videre, og vi må ta tak i nye ting. Vi
liker godt å høre fra dere som lokallag og medlemmer, så bruk oss i styret om dere mener vi
kan bidra. Vi hjelper mer en gjerne til, og ikke minst gir det inspirasjon å høre fra dere.
Jeg gleder meg til nok et arbeidsår sammen med styret og sekretær i OSG, og jeg føler meg
privilegert som for være med. Men ingen ting varer evig, så vi trenger nye engasjerte

medlemmer som kan ta over skuta ved neste korsvei. Bli med i styre og stell for det er både
lærerikt, utfordrende og ikke minst spennende.
Til slutt en stor takk til dere alle som står på, som viser engasjement og taler småfeholdets
sak. En takk også til NSG, faglagene i Innlandet, Statsforvalteren og andre for samarbeidet i
året som har gått. En spesiell takk til alle våre sponsorer og en spesiell takk til hovedsponsor
Nortura. Nå er det blanke ark og nye muligheter, så velkommen til et nytt år: 2022!»
Knut ga etter talen ordet til Ellen M. Syse
Årsmøtesak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
Det ble sendt ut skriftlig innkalling i samband med innkalling til regionmøter 27/1 2022. Det
ble på ny opplyst om årsmøtehelga på regionmøtene, som ble avholdt 1. og 2. februar på
Teams med nokså god oppslutning. Påmelding med info ble lagt ut på hjemmesida og på
facebook-sida 27. januar. Årsmelding med sakliste til årsmøtet ble sendt og lagt ut på
hjemmesida 7. februar. Den trykte årsmeldinga ble sendt i posten og mottatt av de fleste 15.
februar. Endelig sakliste inkludert innkomne saker, aktivitetsplan, forslag til budsjett og
valgnemndas innstilling ble mottatt av utsendingene fredag 18. februar.
Vedtak: Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
Årsmøtesak 3. Opprop
Pål Kjorstad foretok opprop.
Innledningsvis takket han alle som hadde møtt opp, men rettet samtid et varsko om det
spesielt lave oppmøte av årsmøteutsendinger. Selvsagt er covid-19 enda en sentral årsak, men
man skal ikke stikke under en stol at aktiviteten i mange lokallag er svært liten eller kanskje
delvis for ingenting å regne. Dette er i grunnen motsigende, da våre medlemmer sliter såpass
mye på mange fronter, som økonomisk og i kampen om å få bruke beiteretten sin.
Deltagere, inkludert stemmeberettigede med utsendingsnummer de hadde på årsmøtet:
Styret (5/5): 1. Knut Evensen 2. Ola Hareland, 3. Jonny Mathisen 4. Frode Rudland, 5.
Kjell Gudmund Svien
Austvang (1/0): Ingen utsending
Biri (2/0): Ingen utsendinger
Dovre (2/1): 9.Elin Lerhaugen
Etnedal (1/0): ingen utsending
Fåberg (3/0): Ingen utsendinger
Fåvang (3/3): 28. Odd Steinar Granheim, 29. Johnny Levi Høyesveen, 30. Per Arne
Brenden
Gausdal (4/3): 34. Even Sjurud, 35. Pål Høygård, 36. Geir Ingar Paulsrud
Hadeland (2/1): 51. Sondre Imsgard
Heidal (1/0): ingen utsendinger
Kolbu (2/2): 47. Peder Leirdal, 48. Egil Smestad
Lesja (3/2): 6. Irene Amundgård, 8. Inger Marie Nyløkken
Lom (2/2): 13. Tormod Rusten 14. Per Arne Sæterdalen,
Nord Aurdal (2/0): Ingen utsendinger
Nord Fron (3/3): 20. Ola M. Sylte, 21. Marthe Dypdalen, 22. Ole-Petter Berget
Nordre Land (3/3): 56. Marianne Hamre, 57. Karianne Hogne, 58. Anne Terningen
Ringebu (2/1): 27. Lars Rudi
Sel (1/0): Ingen utsending
Skjåk (2/1): 11. Susanne Ramstad Brenna

Slidre (3/3): 63. Atle Myrvang, 64. Raymondas Valentinas, 65. Kristine Skjerstein
Snertingdal (1/1): 42. Sigbjørn Haug
Søndre Land (1/0): ingen utsending
Sør-Aurdal (1/0): ingen utsending
Sør-Fron (3/2): 23. Pål Kjorstad, 25. Anders Opsahl
Toten III (2/1): 46. Jon Arne Nordeng
Vardal (1/1): 43. Hans Bekkemellem
Vågå (2/3): 15. Mathias Snerle, 17. Sverre Blankenborg
Østre Toten (1/1): 44. Ola Kai Scheie
Øyer/Tretten (2/1): 32. Eivind Holen Buhaug
Tallene bak lagsnavnet viser hvor mange utsendinger laget kunne stille med og stilte
med.
Daglig leder og kasserer i OSG: Pål Kjorstad
Valgnemnda: Sondre Imsgard og Inger Marie Nyløkken
Møteleder generaldebatt: Ellen M. Syse
Ansvarlig for salg i medlemsbutikken: Anne Terningen
Gjester/tillitsvalgte:
Leder i NSG Ronald Slemmen
Nestleder i NSG Marthe Lang-Ree
Æresmedlem Pål Kjorstad
1. varamedlem i OSG: Kjell Gudmund Svien. Han stilte som vara for styremedlem og
geiterepresentant Gro Arneng
3. varamedlem i OSG: Anne Ingeborg Terningen
Leder i Ring 41: Peder Leirdal
Nestleder i Ring 41: Odd Steinar Granheim
Styremedlem i Ring 41: Ola Hareland
Oppland Bondelag: Kristina Hegge
1. varamedlem i styret i Ring 41: Eirik Kolbjørnshus
Gjester/foredragsholdere:
NSG/styret - foredrag v/Ronald Slemmen om avl
Alvdal Sau og Geit – foredrag v/Jo Agnar Hansen om gjeterhund
Øvre Solør Sau og Geit v/Simon Støa – foredrag om ammegeit
Tynset Sau og Geit v/Mariann Rønning – foredrag om melkegeit
Toten III Sau og Geit v/Pål Anners Stenberg – foredrag om sau
Nortura – foredrag v/Eirik Kolbjørnshus
Findmy – foredrag v/Marit Mjøen og Anne Laila Fossum
Telespor– foredrag v/Audun MacMillan
Norske Kadaverhunder– foredrag v/Jonny Mathisen
Felleskjøpet – foredrag v/Rune Lostuen
Mattilsynet – foredrag om sauemidd og livdyrsalg v/Line Lundstein
Norsk Sau og Geit – foredrag v/Marthe Lang Ree og Ronald Slemmen
Premie for beste vær 2020: Peder Leirdal, Avdeling 57, Toten
Premie for beste spælvær 2020: Ane og Sondre Borgedal, Avdeling 45, Fåvang spæl
Premie for beste vær 2021: Hege Fossum, avd. 47, Øyer
Premie for beste spælvær 2021: Avdøde Arne Amrud, Avdeling45, Fåvang spæl
Premie for beste bukk: Pål Eiesar, Skjåk Sau og Geit, forfall grunna covid-19
Premie for beste gjeterhund/fylkesmester 2021: Jan Briskeby, Hadeland Sau og Geit
Tilhørere på årsmøtet som ikke er nevnt over:

Øvrige årsmøteutsendinger i Ring 41, årsmøteutsendinger i Hedmark Sau og Geit og
seminardeltagere.
Det møtte 35 stemmeberettigede representanter fra 21 lokallag. 9 lokallag var ikke
representert i årsmøte. Inkludert 5 stemmeberettigede styremedlemmer møtte 40
stemmeberettigede delegater.
Årsmøtesak 4. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møtelederen
Vedtak: Karianne Hogne og Sverre Blankenborg ble enstemmig valgt til å underskrive
protokollen sammen med møteleder og sekretær.
Årsmøtesak 5. Årsmelding for fylkeslaget for 2021
Pål Kjorstad gikk gjennom årsmeldingen ved å legge frem hovedpunkter fra den ut fra den
trykte årsmeldingen. Han takket gode medarbeidere som Sidsel Røhnebæk, Terje Bakken,
Jane Aaslund, Roy Bekkevold, Leif Arne Sandbekken, takket alle som hadde bidratt med
bilder og takket spesielt alle sponsorene m/Nortura som hovedsponsor. Han gjekk gjennom
den imponerende listen over alle saker styret hadde tatt opp og vedtatt gjennom året. Av
spesielle saker i året nevnte han løshundesaken, styretur m/styremøte i Møre og Romsdal og
stopp på Vinstra og Bjorli, styretur m/styremøte i Lom og stopp på Lalm, Vågåmo og
Leirdalen, møte m/Hedmark Sau og Geit og Nortura på Rudshøgda og møte
m/Opplandsbenken på Stortinget på Teams. Andre store saker hadde vært arealbruk av
beiteområder, der hyttebygging spesielt har vært utfordringen, den manglende
jerveforvaltninga, som snart setter en stopper for beitebruken, spesielt i Norddalen/Ottadalen
og innspill til jordbruksavtalene både for 2021/22 og 2022/23. Ellers viste han til den trykte
årsmeldingen for 2021, som er utsendt til alle medlemmer, og brukte av den grunn ikke mere
tid enn nødvendig.
Ord i saka: Ingen.
Vedtak: Årsmeldinga ble enstemmig godkjent.

Årsmøtesak 6. Revidert regnskap for fylkeslag 2021
Pål Kjorstad gikk gjennom regnskapet for 2021, forklarte enkeltposter og viste til
revisjonsrapporten. Regnskapet viste at inntektene var på kr. 520.165, utgiftene på kr. 422.663
og dette resulterte i et overskudd på kr. 97.502. Regnskapsfører Leif Arne Sandbekken
forklarte enkeltpostene noe mere detaljert.
Ord i saka: Ingen
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Årsmøtesak 7. Årsmelding Oppland Radiobjøllelag 2021
Driftsleder Pål Kjorstad gikk gjennom årsmeldinga. Han viste spesielt til utviklinga av
Oppland Radiobjøllelag og nevnte tabellen over antall enheter laget har hatt år for år. I 2021
var det 5924 utleide telespor-enheter, 1616 Findmy-enheter, 417 Smartbjella-enheter og 50
Nofence-enheter til storfe. I tillegg ble det kjøpt inn flere Findmy-enheter og Nofence-enheter
storfe før nyttår. Det har vært leid ut utstyr til 389 ulike aktører i 2021, og over 1/3 av
besetningene i Oppland har nå en eller annen form for overvåkingsutstyr fra laget i
besetningen sin. Prosjektene i året har vært lammetapsprosjekter på Lesja, i Øyer, i Vestre
Åmot og Nofence-prosjektet på storfe i Midt-Gudbrandsdalen. Lammetapsprosjektene på
Lesja og i Vestre Åmot hadde også i 2021 svikt i forhold til utstyret. Av store saker i året har

vært panteordninga på Telespor-enheter grå fra årene 2009-2015 og oransje fra årene 20162018, der ca. 2000 enheter har blitt erstattet/pantet og Nofence-prosjektet på storfe m/store
investeringer og ditto søknader om nye midler.
Ord i saken: Ingen
Vedtak: Årsmeldinga ble enstemmig godkjent.
Årsmøtesak 8. Revidert regnskap Oppland Radiobjøllelag 2021
Pål Kjorstad gikk gjennom regnskapet for 2021 og forklarte enkeltposter. Regnskapet viste at
inntektene var på kr. 4.288.268 og utgiftene på kr. 3.942.888 som resulterte i et overskudd på
kr. 345.380. Det er postert store kundefordringer, men dette er heldigvis for en stor del basert
på at noe av tilskuddene ble betalt inn i januar 2022. Man skal heller ikke unngå å nevne
økningen av saker der leietagere ikke betaler i rett tid eller over lengre tid.
Ord i saka: Leif Arne Sandbekken og Marianne Hamre
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Årsmøtesak 9. Saker som styret og lokallaga vil ha behandla
Årsmøtesak: 9 a. Ekstra driftstilskudd til fylkeslaget v/fylkesstyret
Saksframstilling og forslag til vedtak:
I 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 ble det krevd inn henholdsvis kr. 90, kr. 0, kr. 60, kr. 50- og
kr. 0,-. pr. hovedmedlem fra lokallaga i ekstra driftstilskudd til fylkeslaget ut fra
medlemstallet pr. 31/12 året før. Innstillinga i denne saka baserer seg på budsjettet til OSG for
inneværende år. Styret i OSG fremmer på bakgrunn av innstilt budsjettforslag av styret at det
for 2022 kreves inn kr. 30,- pr. hovedmedlem i ekstra driftstilskudd til fylkeslaget ut fra
medlemstallet pr. 31/12 2021. Ola Hareland la frem saken for årsmøtet
Ord i saka: Ingen.
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt
Årsmøtesak: 9 b. Refusjon for deltagelse på årsmøte for lokallags-utsendinger
v/fylkesstyret
Saksframstilling og forslag til vedtak:
Styret i OSG fremmer forslag på at det blir gitt samme refusjon til lokallaga som i senere år
fra fylkeslaget på kr. 750,- pr. årsmøteutsending som deltar på årsmøte i Oppland Sau og Geit
i 2022. For å få refusjonen utbetalt må lokallaget innen eller senest på årsmøtet i OSG ha
endra styresammensetningen på «Min side» på hjemmesida til NSG eller sendt rapport om
dette til sekretæren i OSG eller sendt rapport til NSG. Refusjonen på kr: 750,- pr. utsending
blir utbetalt etter at refusjonen for medlemskontingenten for 2022 er innkommet på konto til
OSG. Ola Hareland la frem saken for årsmøtet.
Ord i saken: Sondre Imsgard, som kom med nytt forslag om at beløpet skulle endres til kr.
1000,Styret i OSG trakk sin innstilling til beløp
Vedtak: Styrets forslag til tekst og Sondre Imsgard sitt forslag til sum på kr. 1000,- ble
enstemmig vedtatt.
Årsmøtesak: 9 c. Påkjørsel av sau langs jernbanen v/fylkesstyret
Saksframstilling og forslag til vedtak:
Påkjørsler av sau lang jernbanen i Norge er et kjent problem, og er en belastning for den
enkelte bonde - spesielt når man skal jobbe mot større instanser som bane Nor,

Jernbaneverket etc. Bane Nor har bl.a. uttalt til saueeiere i Gudbrandsdalen at «det er
rimeligere å erstatte dyr enn å sette opp gjerde». Da har vi en sak som også har et
dyrevelferdsproblem i tillegg til annen elendighet som påkjørsler medfører. Vi har tidligere
sendt saken til NSG, men ikke fått respons. Knut Evensen la frem saken for årsmøtet.
Ord i saken: Irene Amundgard, Ellen M. Syse, Jonny Høyesveen, Inger Marie Nyløkken og
Anne Terningen.
Vedtak: For å hjelpe til at nødvendig prosess blir fulgt opp, vil årsmøtet i OSG foreslå at
NSG setter ned et arbeidsutvalg bestående av en representant fra hvert av de berørte fylker
som har jernbane og disse påkjørsels-problemene. Utvalget skal jobbe fram en
uttalelse/innstilling som overleveres NSG som tar saken videre med Bane Nor,
Jernbaneverket, Mattilsynet, politikere og andre aktuelle aktører. Utvalget legger fram saken
senest 1. juni 2022 for NSG. Det bemerkes at det på årsmøtet i OSG ble referert til en
kontroversiell rettsak om gjerdeplikten som gikk helt til høyesterett med dom av 22/6 2012,
som er viktig i saken.
Årsmøtesak: 9 d. Økonomien i sauenæringen v/fylkesstyret
Saksframstilling og vedtak:
Økonomien i sauenæringen er svært dårlig sammenlignet med andre produksjoner i norsk
landbruk. Slik har det vært over lengre tid, og nå er det på tide å si ifra på en skikkelig måte
fra småfenæringen, hvis vi skal kunne sikre en fortsatt sterk produksjon og rekruttering. Knut
Evensen la frem saken for årsmøtet.
Ord i saka: Ingen
Vedtak: Årsmøte i OSG ber om at årsmøte i NSG kommer med en uttalelse med krav om økt
inntekt for sauebonden på kort og lang sikt, slik at man kommer opp på nivå og forblir på nivå
som melkeku og melkegeit i norsk landbruk i dag. Dvs. at vederlaget til arbeid og egenkapital
pr. årsverk må opp betydelig fra dagens 220 000,- pr. årsverk. Årsmøtet viser ellers til
innspillet til jordbruksavtalen 2022 fra OSG og diagram som viser ulikheter mellom vederlag
til arbeid og egenkapital pr. årsverk for ulike produksjoner sammenlignet med gjennomsnittslønnsmottager.

Prioriteringer for NSG til jordbruksforhandlingene 2022
Fra Oppland Sau og Geit
Hva mener fylket må prioriteres høyest i de kommende jordbruksforhandlingene?
Nytt driftstilskudd og økning i generelt beitetilskudd og utmarksbeitetilskudd, se neste side!

Hva mener fylket ny sats bør være? Se under!
Sett et poengtall på hver ordning, der 5 betyr SVÆRT VIKTIG og 0 betyr SKAL IKKE
PRIORITERES

Ordning
Generelt
Generelt beitetilskudd
Utmarksbeitetilskudd
Bunnfradrag (35 % husdyr og 65 % areal)
Maksimalsats per foretak, husdyrtilskudd
Investeringsstøtte Organisert beitebruk
Avløserordning ferie/fritid melkegeit/melkesau
Avløserordning ferie/fritid ammegeit/sau
Maksimalsats avløsning ferie/fritid
Maksimal dagsats for avløsning ved sykdom
Kulturlandskapstilskudd

Gjeldende sats
50 kr/dyr
235 kr/dyr
6.000 kr/foretak
530.000
kr/foretak
26 mill. kr
nasjonal
969 kr/dyr
482 kr/dyr
87.800 kr/år
1670 kr/dag
215 kr/daa

Ønsket
sats

Prioritet

75
350
3000

5
5
2

570.000

3
4
3
3
3
4
3

Arealtilskudd grovfôr
Økologisk arealtilskudd

35 mill. kr
1050
550
120.000
1.750
215
+35 kr for
Soneavhengig
alle soner
Produktavhengig Som før

Sau
Produksjonstilskudd sau/ammegeit 1-150 dyr
Produksjonstilskudd sau/ammegeit 151+ dyr
Kvalitetstilskudd Lammeslakt O+ og bedre
Tillegg økologiske lam
Grunntilskudd for kjøtt sau/lam
Bevaringsverdige raser

985 kr/dyr
209 kr/dyr
450 kr/slakt
40 kr/slakt
3,81 kr/kg
310 kr/dyr

5
5
5
5
3
5

Distriktstilskudd for kjøtt
Tilskudd til norsk ull

1200
255
500
40
4,10
310
+ 20% på
Avhengig av sone alle
40 kr/kg
50

Geit
Produksjonstilskudd melkegeit/melkesau 1-125
dyr

1.702 kr/dyr

4

1.872

5
5

4
3

Produksjonstilskudd melkegeit/melkesau 126+
dyr
Målpris geitemelk
Grunntilskudd geitemelk
Distriktstilskudd geitemelk
Driftstilskudd geitemelk
Kvalitetstilskudd kjeslakt over 3,5 kg
Øke vektgrense for kjeslakt

688 kr/dyr
5,54 kr/liter
3,46 kr/liter
Soneavhengig
189.310 kr/bruk
300 kr/slakt
3,5 kg

757
5,82
3,63
+5%
200.000
350
5,0

4
3
3
4
3
3
2

Oppland Sau og Geit vil i tillegg til de ønskede satsene over, aller høyest prioritere et nytt
driftstilskudd for sau og ammegeit.
Driftstilskuddet har vi sagt skal representere en økning på kr.100.000,- pr, årsverk. Ifølge
kjente tall er 1 årsverk i landet regnet som 123 vinterfôra sauer, så derfor vil da kr. 100.000,være dekkende med kr. 815,- pr. sau og ammegeit over 1 år ved telledato 1. mars. Vi har valgt
å rette dette tilskuddet til små og mellomstore bruk/buskaper og foreslår at tilskuddet skal
gjelde pr. dyr i buskapsstørrelse fra 30 til 150 dyr. Antall dyr i besetningen er valgt ut fra at
150 allerede er et tall produksjonstilskuddet er basert på, og at 30 dyr rimer med at mange
små er i dette området og over, og at det er på dette tallet kravet om brannvarslingsanlegg
kommer inn. Tabellen under viser dette slik:
Dyreslag
Sauer over 1 år
Ammegeit over 1 år

Besetningskrav
30+
30+

Besetningsavgrensing
151151-

Kr. pr. dyr
815
815

I tillegg til dette vil Oppland Sau og Geit også sette ekstra fokus og høy prioritet på beite og
særlig utmarksbeitebruk, og kravet vårt er her:
Generelt beitetilskudd: Kr. 75,- pr, dyr, en oppgang fra kr. 25,- pr. dyr
Utmarksbeitetilskudd: Kr. 350,- pr. dyr, en oppgang på kr. 115,- pr. dyr
Beitetilskuddene vil etter vår tolkning utgjøre en økning på kr. 45.000 pr. årsverk for
dyrehold m/sau og eller ammegeit som er berettiget utmarksbeitetilskudd.
Generelt: Saueholdet har kommet inn i en svært vanskelig økonomisk situasjon og står nå ved
et veiskille. Det snakkes om å unngå overproduksjon, og vi skjønner at det er viktig. Men
innspillet eller kravet vårt må nå heller tolkes som hvor viktig det er å redde en næring i
økonomisk krise! Vi trenger rett og slett et stort løft for å overleve!
Årsmøtesak: 10. Valg
Det var 40 stemmeberettigede i årsmøtet, 1 var ute ved valget
a. Leder for 1 år
Valgnemndas forslag: Knut Evensen, Fåvang Sau og Geit
Resultat: Knut Evensen ble valgt med 38 stemmer, 1 blank
b. 2 styremedlemmer for 2 år
Valgnemndas forslag: Ola Hareland, Lesja Sau og Geit
Resultat: Ola Hareland ble enstemmig valgt ved akklamasjon
Valgnemndas forslag: Kjell Gudmund Svien, Vang Sau og Geit
Resultat: Kjell Gudmund Svien ble enstemmig valgt ved akklamasjon
Ikke på valg: Jonny Mathisen og Frode Rudland

c. Nestleder til styret for 1 år
Valgnemndas forslag: Ola Hareland, Lesja Sau og Geit
Resultat: Ola Hareland ble enstemmig valgt med 36 stemmer, 3 blanke
d. 3 varamedlemmer til styret for 1 år i nummerrekkefølge
Valgnemdas forslag i rekkefølge:
1. Svanhild Rindhølen, Slidre Sau og Geit
Resultat: Svanhild Rindhølen ble enstemmig valgt ved akklamasjon
2. Even Sjurud, Gausdal Sau og Geit
Resultat: Even Sjurud ble enstemmig valgt ved akklamasjon
3. Anne Ingeborg Terningen, Nordre Land Sau og Geit
Resultat: Anne Terningen ble enstemmig valgt ved akklamasjon
e. Revisorer for 1 år
Valgnemndas forslag på Ken Lunn, Vestre Toten Sau og Geit og Ole Johan Sønsteby, Skreia
Resultat: Ken Lunn og Ole Johan Sønsteby ble enstemmig valgt ved akklamasjon
f. 1 medlem m/vara i valg for 2 år
Valgnemndas forslag: Inger Marie Nyløkken, Lesja Sau og Geit, m/vara Helen Svare, Vågå
Sau og Geit
Resultat: Inger Marie Nyløkken m/vara Helen Svare ble enstemmig valgt ved akklamasjon
g. Leder i valgnemnda for 1 år
Valgnemndas forslag på leder m/vara i valgnemnda: Sondre Imsgard Hadeland Sau og Geit
m/vara Inger Marie Nyløkken, Lesja Sau og Geit
Resultat: Sondre Imsgard m/vara Inger Marie Nyløkken ble enstemmig valgt ved
akklamasjon
h. 4 utsendinger m/2 vara i nummerorden til årsmøte i NSG 2022
Knut Evensen, Ola Hareland, Jonny Mathisen og Frode Rudland ble innstilt m/vara 1. Kjell
Gudmund Svien og 2. Peder Leirdal
Resultat: Knut Evensen, Ola Hareland, Jonny Mathisen og Frode Rudland m/vara Kjell
Gudmund Svien og Peder Leirdal ble enstemmig valgt ved akklamasjon
i. Møteleder m/vara for årsmøtet i 2023
Frode Rudland m/vara Inger Marie Nyløkken ble innstilt av valgnemnda
Resultat: Frode Rudland m/vara Inger Marie Nyløkken ble enstemmig valgt ved akklamasjon
j. Valg av ansvarlig til utleie av utstyr i Oppland Radiobjøllelag for 1 år
Valgnemndas forslag: Driftsleder i Oppland Radiobjøllelag Pål Kjorstad.
Resultat: Enstemmig valgt.
k. Godtgjørelser til tillitsvalgte, til leder og til rovviltansvarlig i 2022
Valgnemndas forslag til møtegodtgjørelse/godtgjørelse for oppdrag for styret er kr. 200 pr.
time fra avreise til hjemkomst. Kjøregodtgjørelse dekkes etter Statens satser, for tiden kr. 4,03
pr. km med skattefri sats kr. 3,50 pr. km. Teamsmøter: Disse godtgjøres m/kr. 600,- pr. møte
m/timesats som over for møter lenger enn 3 timer
Resultat: Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt

Valgnemndas forslag på ledergodtgjørelse for 2022: kr. 25.000 + godtgjørelse for møter og
eventuelle prosjekter.
Resultat: Enstemmig vedtatt.
Valgnemndas forslag på godtgjørelse for rovviltarbeid i 2022: kr. 15.000 i fast godtgjørelse
og kr. 200 pr. time for utført arbeid. Kjøregodtgjørelse dekkes etter Statens satser.
Resultat: Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt
l. Leiepris pr. enhet i 2022 fra Oppland Radiobjøllelag
Saksframstilling og forslag til vedtak:
Valgkomiteen la frem saken etter innstilling fra styret i OSG. OSG vil i utgangspunktet sette
ned prisen, men dette er vanskelig i forhold til at faktiske priser faktisk går opp. Imidlertid har
abonnementsprisen vært høy i forhold til Telespor og Smartbjellas satser. Med bakgrunn i at
OSG ikke vil at beitebrukere skal betale mere for utstyr i områder uten eller m/dårlig
mobildekning, vil OSG fortsette ordningen med lik leiepris for ulikt utstyr. Prisen er foreslått
satt ned med kr. 10,- pr. enhet for de vanligste utleiemodellene.
Innstilling fra styret i OSG: Telespor: kr. 260,-, Smartbjella: kr. 260,-, Findmy: kr 260,Nofence storfe: kr. 500,- Biocoltrol: kr. 3. 500,-. Alle priser pr. enhet + mva.
Ord i saken: Jonny Mathisen, forklaring og argumentasjon
Vedtak: Valgkomiteens forslag m/styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Årsmøtesak 11. Arbeidsoppgaver og budsjetter 2022
Knut Evensen gikk gjennom forslaget til arbeidsplan for styret og Pål Kjorstad gikk gjennom
forslag til budsjetter for fylkeslaget og radiobjøllelaget. Knut presiserte at arbeidsplanen med
kulepunkter og underpunkter hadde blitt brukt på hvert styremøte i arbeidsåret 2021, og
foreslo denne som utgangspunkt i planen fra 2022:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bidra til at et medlemskap i NSG skal lønne seg i 2022 og framover for småfeholdet i
Oppland
Bygge videre på organisasjonen Oppland Sau og Geit
Innspill til jordbruksforhandlingene 2022 og framover til 2023
Delta på styremøte, årsmøter og medlemsmøter i lokallag som spør om det
Bidra til godt samarbeid og komme med gode konstruktive innspill for småfeholdets
beste til NSG, Nortura, Tine, Statsforvalteren i Innlandet, fylkeslaga over heile landet,
men mest samarbeid m/Hedmark Sau og Geit, Oppland Bondelag og Oppland Bonde
og Småbrukarlag
Bidra i arbeidet for økt oppslutning om sauekontrollen
Medlemsverving – beholde eller øke medlemstallet og medlemsandelen i 2022
Oppdatering av hjemmesida, inkludert rovviltartikkelen og facebook-sida vår
Søke FKT-midler, midler fra «Tilskudd til tiltak i beiteområder» og andre midler til
drift av Oppland Radiobjøllelag
Videreføre engasjementet i rovviltarbeidet
Gjennomføre styremøter etter oppsett plan med saker fra/om Ring 41, geit og OGL
Planlegge kontaktmøter/regionmøter i 2022/23 og seminar/årsmøte i februar 2023
Arbeida med utfordringer til gjerding/gjerdeplikt, spesielt mot utmark

•
•
•
•
•
•

Arbeide med rekruttering til næringa – tiltak for unge småfebønder
Arbeida med mere faglige småfesaker, som på avl-, beitebruk-, produksjons- og
dyrehaldsrelaterte områder
Beholde generaldebatt på neste årsmøte
Holde minst 2 felles styremøte og samarbeide som før med Hedmark Sau og Geit
Arrangere tur for i Oppland Sau og Geit i 2022
Videreføre fadderordninga med lokallaga

Ord i saka: Irene Amundgård m/innspill om kartlegging av hvor mye sauebrukere jobber
utenom bruka med ulike besetningsstørrelser og Anne Terningen ville ha en gjennomgang av
psykisk helse
Vedtak: Styrets forslag ble gjennomgått og godkjent med de innspillene som Irene og Anne
tok opp

Styrets fremmet dette budsjettet for fylkeslaget på årsmøte:
Fylkeslaget 2022
Inntekter:
Kontingenter
Ekstra driftstilskudd
Sponsor/annonser/kurs
Renteinntekter
Årsmøte/seminar
Sponsor/biletter demonstrasjon
Tilskudd og andre inntekter
Sum inntekter
Utgifter:
Fagdag, rundskriv, mm
NSG-produkter til videresalg
Ledergodtgjørelse
Tillitsvalgtgodtgjørelse
Rovviltarbeid
Fastgodtgjørelse administrasjon
Regnskap/annet

Budsjett 2022

Regnskap 2021 Budsjett 2021

kr 370 000,00 kr 370 065,00 kr 365 000,00
kr 26 000,00 kr kr kr 130 000,00 kr 127 500,00 kr 127 500,00
kr 1 000,00
kr 1 377,00
kr 2 000,00
kr -

kr kr kr 20 000,00
kr 21 223,00
kr 20 000,00
kr 547 000,00 kr 520 165,00 kr 514 500,00

kr 2 500,00 kr kr 10 000,00
kr 9 263,00
kr 25 000,00
kr 25 000,00
kr 70 000,00
kr 58 050,00
kr 75 000,00
kr 73 300,00
kr 56 500,00
kr 57 467,00
kr 18 000,00
kr 17 125,00

kr 2 500,00
kr 5 000,00
kr 25 000,00
kr 85 000,00
kr 40 000,00
kr 110 000,00
kr 15 000,00

Arbeidsgiveravgift
Møteutgifter rovvilt/Juridisk bistand
Revisjon/rekvisita/fakturering
Årsmelding
Årsmøte inkl.støtte utsend.
Styre-/medlemsmøter.
Porto
Reisekostnader
Premier, gaver, andre kostnader
Andre kostnader, æresmedlemmer
Bilgodtgjørelse rovvilt
Sum utgifter

kr 27 000,00
kr 20 000,00
kr 4 500,00
kr 25 000,00
kr 110 000,00
kr 50 000,00
kr 8 000,00
kr 23 000,00
kr 12 500,00

kr 24 739,00
kr 25 300,00
kr 19 000,00 kr kr 3 350,00
kr 4 500,00
kr 23 574,00
kr 30 000,00
kr 10 426,00
kr 22 000,00
kr 68 099,00
kr 50 000,00
kr 4 011,00
kr 8 000,00
kr 23 857,00
kr 29 200,00
kr 5 402,00
kr 20 000,00
kr kr kr kr 10 000,00 kr kr 10 000,00
kr 547 000,00 kr 422 663,00 kr 481 500,00

Resultat

0,00

kr 97 502,00

kr 33 000,00

Ord i saka: Budsjettet var opprinnelig satt opp med et underskudd. Budsjettet ble endret i
forhold til vedtak i sak 9A, der årsmøtet vedtok et ekstra driftstilskudd på kr. 30,- pr.
hovedmedlem
Vedtak: Arbeidsoppgaver og budsjett for fylkeslaget i 2022 ble enstemmig vedtatt med de
endringene som et nevnt over

Styret fremmet dette budsjett for Oppland Radiobjøllelag på årsmøte:
Budsjett Oppland Radiobjøllelag
2022
Inntekter

Budsjett 2022

Regnskap 2021

Budsjett 2021

Tilskot FKT og OBB

kr

830 000,00

kr 1 891 700,00

kr

915 000,00

Leieinntekter

kr

2 310 000,00

kr 2 310 484,00

kr

2 050 000,00

Leieinntekter salsteinsavlesere

kr

-

kr

-

kr

35 000,00

Refusjon tap av bjøller/overforbruk

kr

-

kr

-

kr

Servicehjelp, prosjekter

kr

Renteinntekter

kr

-

Sum inntekter

kr

3 200 000,00

Kataloger, mapper

kr

Saltsteinavlesere

kr

Godtgjørelser prosjekter

kr

60 000,00

Abonnement

kr

Utstyr
Fastgodgj. administrasjon

Egne midlar

60 000,00

kr

kr

60 000,00

-

kr

500,00

kr 4 288 268,00

kr

3 060 500,00

-

kr

-

kr

-

kr

-

kr

13 000,00

73 140,00

kr

60 000,00

1 300 000,00

kr 1 286 018,00

kr

1 150 000,00

kr

1 350 000,00

kr 2 350 374,00

kr

1 350 000,00

kr

120 000,00

kr

kr

100 000,00

kr

86 084,00

-

Utgifter

kr

120 000,00

-

Regnskap

kr

Godtgjøringer

kr

Arbeidsgiveravgift

kr

Kontorleie/rekvisita

kr

Fakturering, revisjon

kr

Årsmelding

23 000,00
24 000,00

kr
kr

21 925,00
-

kr
kr

17 500,00
-

kr

23 030,00

kr

kr

7 671,00

kr

17 000,00

kr

16 000,00

kr

16 500,00

kr

12 500,00

kr

11 787,00

kr

15 000,00

Årsmøte

kr

18 500,00

kr

5 213,00

kr

12 000,00

Styre-/medlemsmøter

kr

-

kr

-

kr

-

Porto

kr

6 000,00

kr

3 079,00

kr

7 000,00

Reisekostnader

kr

18 500,00

kr

18 451,00

kr

15 000,00

Andre kostnader, inkl. forsikring

kr

16 500,00

kr

6 200,00

kr

2 000,00

Sum utgifter

kr

2 966 000,00

kr 3 942 888,00

kr

2 780 000,00

Resultat

kr

234 000,00

kr

kr

280 500,00

-

345 380,00

22 000,00
-

Innkjøp etter tilskudd, abonnement: kr. 260,- og sikkerhetsmargin for å slippe å komme i ny
underskudd-situasjon.
Ord i saka: Ingen
Vedtak: Budsjettet for Oppland Radiobjøllelag ble enstemmig vedtatt
Årsmøtesak 12. Tid og sted for årsmøte 2022
Saksframstilling og forslag til vedtak:
Det har vært størst stemning for at årsmøte/seminaret blir arrangert i Oppland, og styret ba om
forslag på årsmøtested. Tidspunktet er mest naturlig lørdag 18/2 eller lørdag 25/2 2023.
Dette er steder vi har vært de siste åra:
• 2022: Quality Hotel Strand, Gjøvik
• 2021: Teams/ Styret var samlet på Quality Hotel Strand, Gjøvik
• 2020: Scandic Hafjell, Øyer – sammen med Hedmark
• 2019: Storefjell Resort Hotel, Gol – sammen med Buskerud
• 2018: Comfort Hotel Runway, Gardermoen – sammen med Hedmark og Buskerud
• 2017: Spidsbergseter Resort Rondane – sammen med Hedmark
• 2016: Quality Hotel Strand, Gjøvik – sammen med Hedmark og Akershus
• 2015: Dombås Hotell, Dombås
• 2014: Radisson Blu Resort Beitostølen, Øystre Slidre
• 2013: Gudbrandsdal Hotel Spidsbergseter, Ringebu – sammen med Hedmark
• 2012: Quality Hotel Strand, Gjøvik
• 2011: Quality Hotel, Øyer
• 2010: Vågå Hotel, Vågå
• 2009: Quality Hotel, Fagernes
• 2008: Spåtind Høyfjellshotell, Nord-Torpa
• 2007: Spidsbergseter, Ringebu
• 2006: Rondeslottet, Otta
• 2005: Sanderstølen, Nord-Aurdal
• 2004: Honne, Biri

•
•
•
•
•

2003: Dalseter Høyfjellshotell, Espedalen
2002: Bjorligard Hotell, Bjorli
2001: Quality Hotel, Fagernes
2000: Toten Hotell, Bøverbru
1999: Quality Hotel, Øyer

Møteleder Ellen M. Syse la fram saka
Ord i saka: Flere mente at det var greit å møtes høyere til fjells
Vedtak: Årsmøte 2023 blir arrangert den 18. februar eller 25. februar i Oppland sammen med
Hedmark Sau og Geit hvis de vil. Styret fikk fullmakt fra årsmøtet til å ta endelig vedtak i
saka basert på drøftinger i møtet og praktiske føringer som måtte komme opp. Et forslag på
Spidsbergseter Resort Rondane vil bli sjekket først.
Årsmøtesak 13. Avslutning
I årsmøtet kom det hilsning og takk for samarbeidet i 2021 fra Oppland Bondelag v/Kristina
Hegge og Hedmark Sau og Geit v/Per Joar Nesthun.
Etter at årsmøtesakene var ferdig behandlet overlot møteleder Ellen M. Syse ordet til leder
Knut Evensen, som takket for tilliten, takket Gro Arneng for innsatsen i styret i Oppland Sau
og Geit, takket alle for engasjementet og deltagelsen på årsmøtet og ønsket lykke til videre
med seminaret og vel møtt til årsmøtemiddag med seremoni senere om kvelden med utdeling
av premier og gaver.
Årsmøtesak 14. Generaldebatt
Generaldebatten ble innledet av møteleder Ellen M. Syse og var felles for båe fylkeslaga, og
disse temaene ble tatt opp:
Det første punktet ble tatt opp under arbeidsplanen til OSG under årsmøtet, men ble flyttet inn
i generaldebatten:
•

•
•
•
•
•

Lavterskeltilbud til småfeholdere som trenger en å snakke med? I en tid med inn
stengning, økte priser og andre vansker i sauenæringen, er det viktig med omtanke,
nærhet og ha noen å snakke med på en lett og enkel måte. En "Sauebondevenn"
mulighet for samtale i regi av NSG på samme måte som det nå opprettes i andre
organisasjoner, ikke noen legetime og konsultasjon, men en "likemann", psykolog
eller andre å snakke med, bli lyttet til og som kan sortere tanker og vansker når alt
butter? Som det står i NSGs formål og mål: «Organisasjonen skal ivareta
småfeholdernes interesser, ha fornøyde småfeholdere over hele landet, sørge for god
dyrevelferd og småfenæringen, skal ha et positivt omdømme samt bygge
organisasjonen nedenfra». Ut fra dette foreslår OSG at NSG sentralt drøfter saken om
hjelpetelefon, for så gi fylkeslag og lokallag mulighet til innspill som et tilbud. Det
tjener ingen å få flere dyretragedier i media, der mange har omhandlet sau. Vårt
omdømme er viktig ikke minst i disse dager!
Driftstilskudd på sau: Stå på med den planen!
Markedsregulering av sau og lammekjøtt: Frivillig
Jordbruksavtalen: + kr. 200.000 pr. årsverk og opptrapping med kr. 100.000 i 2 år
Dagsats på avløyserutgifter i jordbruket: kr. 1.670,- Dette burde vært økt til kr. 2.200,Svangerskapspermisjon oppleves urettferdig: Inntekter utenom bruket blir trukket fra,
og det ble referert til at en m/pappapermisjon med jobb utenom garden, fikk utbetalt
kr. 85,- pr. dag til avløyserutgifter

•
•
•
•
•
•
•
•

Jordbruksavtalen: Øke støtten til små og bratte arealer under 5 da
Medlemskontingenten: Differensier kontingenten til støttemedlemmer og småbrukere
Rettshjelp: Øke rettshjelpsgrunnlaget fra kr. 100.000 til kr. 500.000
NSG: Synliggjøre organisasjonen bedre, Fagbladet digitalt
Sauemidd: Ikke noen positiv medlemspleie og få den i fleisen rett før kåring
NSG: Flere ansatte for at mere skal bli gjort
Beiterettsak på Gran: Helt bak mål at denne går i beitebrukers disfavør
Innlandet Bondelag: De er på hugget for oss nå i jordbruksavtalen

Ellen M. Syse gikk til slutt stutt igjennom innspilla i generaldebatten. Knut Evensen takka
Ellen M. Syse for møtelederarbeidet og ledelsen av generaldebatten med blomster fra OSG.
Årsmøtesak 15. Utdeling av premier og utmerkelser og årsmøtemiddag
I premiesamlinga under årsmøtemiddagen ble det foretatt markering med utdeling av premier
og utmerkelser i regi av Oppland Sau og Geit. Pål Kjorstad ledet seremonien, der Knut
Evensen, Peder Leirdal, Jonny Mathisen, Eirik Kolbjørnshus, Ola Hareland og Kjell
Gudmund Svien bistod under utdelingene. Diplomvinner Anne Kari Haugalien holdt en
fantastisk takketale ved å fremføre en sketsj med seg selv som mislykka søye.
Premier og utmerkelser ble tildelt disse fra Oppland:
Premie for beste vær 2020 ble tildelt: Peder Leirdal, avdeling 57 Toten
Premie for beste vær 2021 ble tildelt: Hege Fossum, avdeling 47 Øyer
Premie for beste spælvær 2020 ble tildelt: Ane og Sondre Borgedal, avdeling 45 Fåvang
Beste spælvær 2021 ble opplyst at oppdretter var avdøde Arne Amrud, avdeling 45 Fåvang
Premie for beste bukk ble tildelt: Pål Eiesar, Skjåk Sau og Geit
Premie for beste gjeterhund: Jan Briskeby, Hadeland Sau og Geit
Premier for beste lokallag i Oppland:
Nr. 1: Delt mellom Fåvang Sau og Geit og Nordre Land Sau og Geit med kr. 5.000,- hver
Nr. 3: Ringebu Sau og Geit, kr. 2. 500,Anne Kari og Steinar Haugalien, Nord-Fron Sau og Geit, ble tildelt fylkeslagets diplom
Ole-Petter Berget, Nord-Fron Sau og Geit ble tildelt fylkeslagets diplom
Gro Arneng ble takket for sin store innsats som styremedlem og geiterepresentant i OSG, Gro
hadde forfall og får gave senere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årsmøtesak 16. Fagforedrag
Utfordringer ringdrift, v/Ronald Slemmen
Gjeterhund, v/Jo Agnar Hansen
Ammegeit, v/Simon Støa
Melkegeit m/full pakke, v/Marianne Rønning
Sau m/full pakke, v/Pål Anners Stenberg
Oppmuntringsinnslag, v/Hans Espen Gihle
Nortura, v/Eirik Kolbjørnshus
Takketale m/faglig humor, v/Anne Kari Haugalien
GS-ringarbeid, uttak seminværer og tilslag semin, v/Martin Glørsen, NSG
Elektronisk overvåking sammen m/kadaverhund, v/Jonny Mathisen
Smartbjella v/Morten Negaard Hilstad
Telespor, v/Audun Beitnes MacMillan

•
•
•
•

Findmy, v/Marit Mjøen og Anne Laila Fossum
Felleskjøpet, v/Rune Lostuen
Sauemidd og livdyrsalg, v/Line Lundstein, Mattilsynet
Orientering fra NSG, v/Marthe Lang-Ree og Ronald Slemmen

Utstillere under arrangementet:
Husdyrsystemer v/Olaf Larshaugen fra Fron Traktorservice
Findmy AS v/Marit Mjøen og Anne Laila Fossum
Telespor AS v/Audun Beitnes MacMillan og Nicolai Boberg Jansen
Smartbjella v/Morten Negaard Hilstad
NSG medlemsbutikk v/Anne Terningen
Quality Strand Hotel Gjøvik, 18.- 20. februar 2022
Karianne Hogne
(sign)
årsmøtevalgt

Sverre Blankenborg
(sign)
årsmøtevalgt

Ellen M. Syse
(sign)
Møteleder

Pål Kjorstad
(sign)
Sekretær

