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Styremøte Nordland sau og geit  

Tid og sted: 17.03.21. på Teams 

Tilstede: Anne Kari Snefjellå, Marit Langeland, Hendry Edvartsen, Ketil Trongmo, Linn 

Hege Engen, Anders Nilsen. 

Sakliste: 

1. Årsmøte Nordland Sau og Geit 

• Hvordan synes vi det gikk? Det var en helt grei gjennomføring, men det var 

artigere i fjor. Litt mer jobb for å få praten i gang, men det gikk ganske bra.  

2. Årsmøte Norsk Sau og Geit 

• Ketil og Marit orienterte: Fagdelen tirsdag var veldig bra. Årsmøtet generelt; 

valgene kom på et rart tidspunkt og det var litt alvorlig stemning. Leder og 

nestlederskifte med klart flertall. Ketil kom inn i styret. Spennende med mye 

nytt i styret. Vi må være flinkere å melde oppover hva vi ønsker at styret 

sentralt skal jobbe med. Årsmøtet vedtok å godta et underskudd på over 2 

millioner, så det kan bli tøft framover. Hendry mener NSG går i mot 

framtidsutsiktene til Tine med diskusjonen om kvotetaket. 250 000 er alt for 

lavt, spesielt når det er flere som har over det. Hadde taket vært 400 000 hadde 

det vært mer spiselig. Anne Kari mener næringa samles og blir enige om en 

uttalelse.   

3. Teamsmøter med lokallagene, innhold? 

• Marit orienterer: Ledersamling på Teams. Vi bør ha et fast program for de 

møtene: Punkter vi bør ta med:  

o Blichfeldt kan snakke om metanmåleren og Per Fossheim kunne hatt et 

innlegg om hundeskader og viktigheten av at folk observerer og gir 

beskjed og at det rapporteres.  

o Gjennomgang av «min side», hvor de finner info om medlemmer og 

hvordan de endrer opplysninger. Følge opp manglende 

kontingentbetaling. At lokallagene kan komme med innspill til hva de 

mener fylkesstyret skal jobbe med.  

o Oppfordre til at styrene samles og sitter og diskuterer sammen, men 

bare en kobling til Teamsmøtet. 

• Anne Kari lurer på om dette fokuset på hundeskader er noe som kan brukes 

mot oss igjen? At Statsforvalteren mener at vi trenger avkortning grunnet 

hundeskader? Marit mener dette foreløpig er internt bruk.  

• 12. april kl 19. Lederne inviteres, men med beskjed om at de står fritt til å 

invitere sine medlemmer selv.  

• Marit forfatter en invitasjon og Anne Kari hører med Per og Thor.  

4. Rovdyr 
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• Ketil informerte fra rovviltnemdsmøtet;  

o Omfordeling av gaupekvoter 

o FKT-midlene 

o Forvaltningsplanen (orientering fra LMD) konsultasjonssamtale med 

reindrifta og prøver å bli enig før planen sendes til nemda. Har ingen 

tidsperspektiv på når den skal være klar og det er frustrerende.  

o Mangler fremdeles avtale på bedøving av jerv. Dette må vi i NSG ta tak 

i. Det haster. 

• Kvotejakta på gaupe går godt, 6 stk tatt men det ble stopp grunnet 3 hunndyr. 

Ballangen har også mye gaupe, så de opplever det som frustrerende at jakta ble 

stoppet.  Forebyggende skadefelling blir tvilsomt til sau, men man kan håpe 

det kommer på rein.  

• Frustrerende når jerveleitinga avsluttes i beste sendetid grunnet tomme 

budsjett.  

• Ørneproblematikken bør vi følge opp. Blir mer dokumentasjon på tap, men 

særdeles utfordrende. 

• Vanskelig å få frem synspunktene våre, Anders foreslår en film for å få frem 

vår side av saken. Leserinnlegg kan også være effektivt. Facebook er en 

ugunstig kanal for det blir diskusjoner som ikke henger på greip.  

5. Beiteforum 

• Beiteforum oppsto etter konfliktene med reindrifta i Meløy -området. Forumet 

er dannet for å kunne ha en kommunikasjon og samarbeid mellom 

gårdbrukerne og reindrifta for å være konfliktdempende i forhold til beiting på 

innmark. Enda ikke helt bestemt hvem som skal være med og hva det skal 

inneholde konkret. Ketil mener vi kan vente å se hvorvidt vi i NSG bør 

engasjere oss. 

6. Eventuelt 

• Vi må synes, vi må informere og vise fram det vi som gårdbrukere holder på 

med. Det er få som skjønner hvordan vi jobber og sammenhengene i alle 

prosessene. Bevisstgjøring er viktig. 

• Marit foreslår at vi tar opp dette med bevisstgjøring ut mot skolene på neste 

styremøte og jobbe med hva vi kan gjøre. Ketil ønsker noe fra sentralt hold for 

å vise frem på skoler osv.  

• Fast på hvert styremøte: Hva kan vi gjøre for å vise oss frem og jobben vi gjør?  

• Innsats på flere trinn: Barnehagen er lett å ha med på gården, skoleunger 

kanskje litt verre; ta med slakt på skolen f.eks.  

• Viktig å holde kontakt med statsforvalteren.  

• Vi skal sette opp gjeterhundnemda etter årsmøtet, så det må vi gjøre snart. Vi 

bør kontakte de som sitter nå og høre om det fungerer fint og om de ønsker å 

fortsette. Innspill fra gjeterhundlagene som neste steg. Nemdene må bli 

flinkere til å sende ut infoen sin til alle gjeterhundlagene. Og alle som trener 
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med treningene til NSG så må de være med i NSG. Ketil tar kontakt med 

nemndas medlemmer.  

• Anne Kari nevnte konfliktsaken i Hattfjelldal. Det er ikke gjort noe mer med 

det, men Anne Kari skal ta kontakt.  

Neste møte torsdag 8. april kl. 17:00.  


