
Sakliste styremøte Nordland Sau og Geit 1. februar 2018 på Teams 

Til stede Anne Kari Snefjellå, Ketil Trongmo, Aimee Cathrin Larsen, Henry Edvardsen, Marit 

Langeland. 

 

Sak 7/21 Årsmøte i fylkeslaget. 

Vi fullfører årsmøtet gjennom Teams, men må endre dato fordi flere fylkeslag har årsmøte 

denne dagen. Vi setter dato lørdag 27.februar. Arbeidsoppgaver : blå skrift. 

 

Program  

11.00   Ordstyrer Ragnhild Engan 

  Velkommen. v/ Anne Kari,     Hilsen fra leder, Anne Kari 

  Årsmelding.       Marit 

  Markedsrådet.     Anne Kari 

  Hilsen fra Norsk Sau og Geit.  

  Lokallagets tid. Lokallagene deler sin aktivitet med oss. Hva skal styret jobbe 

  med framover? 

12.30   Nytt fra Fylkesmannen v/Skogstad.   Ketil, årsmelding rovvilt. 

  Valg.      Endre Eide 

 

Marit sender innkalling og saksliste. Informasjon om gjennomføring og oppkobling. Det vi bli 

foretatt en prøveoppkobling, dette får delegatene beskjed om.  

Sponsorer: Henry og Aimee jobber med annonser. 

 

 

Sak 8/21 Lokallag som trenger hjelp til gjennomføring av Teamsmøte. 

Årsmøter blir stort sett holdt på nett. Stemming kan gjennomføres med e-post, eller sms. 

Utfordringen er å få med flertallet av medlemmene. Dato for gjennomføring er fleksibel i år, i 

og med at vi ikke kan møtes fysisk. Vi skal heller ikke ha fysisk årsmøte i fylkeslaget, derfor 

er det ikke behov for å bestille, for eksempel hotellrom.  

 

Saltdal Sau og Geit sliter med oppslutning, det samme gjør Beiarn og Misvær. Kunne det 

være en ide at disse slo seg sammen? 

 



Sak 9/21 Arktisk kompetansesenter.  

Nordland Sau og Geir er medlem i AKS. Hva er deres rolle og hva er vår rolle? Hvordan skal 

vi jobbe med dette. AKS gjør mye av det NSG skal jobbe med. NSG er en gratistjeneste og 

AKS gir et betalt tilbud. NSG blir litt usynlig.   

Fram til nå har nordfylket fått mest fra AKS, nå fokuserer AKS også på Helgeland. Tilbudet 

til AKS er bra. De jobber med mange saker som er viktig for saueholdet.  

Nortura jobber ut mot AKS.  

AKS gir nå tilbud om «helsesauen.» NSG holder på med dette nå, men kurset er ikke ferdig.  

AKS har årsmøte torsdag 4.februar 2021. Vi prøver å stille med en deltaker på møtet. 

Sak 10/21 Gaupekvoter 

Bakgrunnen: vi fikk 7 på kvote i Nordland. Det er lenge siden det er registrert så mange dyr.  

Det ble påkjørt ei gaupe i Rana tidligere, den ble tatt av kvoten. Dette kan ankes. Skal vi 

skrive en ankesak? Mange sau og lam blir tatt av gaupe og det er behov for å ta ut mange 

individer.  

Skadefelling skal tas av kvoten som settes.  Det har ikke vært jakt på gaupe i Nordland de 

siste årene. Tapstallene er lagt til grunn for kvotene. Nordland Sau og Geit har prøvd, å få ta 

ut flere hunndyr, men dette fikk vi ikke gehør for.  

Kan Nordland Sau og Geit få inn informasjon fra sauebrukene om tap, normaltap, erstatning 

m.m.? Kunne dette gjøres nasjonalt. Anne Kari tar dette opp med utmarksrådet. Dette er et 

økonomisk spørsmål for saueholdet.  

Betraktninger etter rovviltsesongen, fra Steinar Røssvoll, Rana: kadaver må være anvist på 

kart, GPS bør brukes. Sauenæringa bør utvikle en app hvor slik informasjon bør kunne legges 

inn. Det blir meldt inn mange funn, for å dokumentere tap. Dette for å få erstatning.   

Sau og Geit kan informere bøndene om hvordan de best kan registrere kadaver, uten at det må 

utvikles en app for dette. Det finns mange ulike varianter å sette koordinatene på, dette bør 

være godt nok. Dersom SNO har behov for en app, må de utvikle den selv.  

 

Sak 11/21 Uttalelser i media angående dyrevelferd/rovdyrproblematikk 

To sauer ble tatt av gaupe i Rana, og bonden uttalte at gaupa trenger også mat. (svært kort 

referert) 

Det ble krevd fra ulike hold at Nordland Sau og Geit skulle komme med en uttalelse. Dette 

ble ikke gjort. Vi må formidle det som er positivt med næringa, og at husdyra våre har det 

godt. Bondens holdninger er ikke i tråd med det næringa står inne for. Sauene i denne 

buskapen ble etter hendelsen satt inn, men er nå sluppet ut igjen Nordland Sau og Geit sender 

nå en bekymringsmelding til Mattilsynet om dette. 

 

 



Sak 12/21 Jordbruksforhandlingene 

Se eget skriv. Ettersendes 

 

Sak 13/21 NM i gjeterhund i 2022 

Ref. fra møte mellom Styret i Nordland Sau og Geit, Leirfjord Sau og Geit og 

gjeterhundnemnd. Nemda ber om at Leirfjord arrangerer mesterskapet i 2022. 

 

Sak 14/21 Regnskap 

Vi går med et overskudd, regnskapet ser bra ut. Vi ser at det er lite aktivitet pga coronna, og 

håper at aktiviteten kan øke i årene framover.  

 

Eventuelt 

Nytt teamsmøte 17 februar, kl 20.00. 

 


