
Styremøte i Nordland sau og geit, mandag 31 august, Bodø. 

Til stede: Hendry Edvardsen, Anders Nilssen, Anne Kari Snefjellå, Ketil Trongmo, Marit Langeland. 

Linn Hege Engen kunne ikke delta.  
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Innkommet sak til møte. Hundeskade i Saltdalen.  

Ketil informerte om en hundeskade i Saltdalen, der en sau er blitt drept av hund. Hundeeier meldte 

selv ifra og har tilbudt erstatning. Hunden har blitt avlivet, på hundeeiers eget initiativ. Saueeier ble 

anbefalt av NSG sentralt om å anmelde saken til politiet. Dette medførte store reaksjoner. 

Hva er vår anbefaling i saken? 

Vi anbefaler saueeier å trekke anmeldelsen fordi hundeeier har varslet ifra selv. Det er viktig at 

publikum melder ifra. Ketil føler opp saken. 

1. Arbeidssituasjon for rovviltkontaktene i Nordland 

Nordland sau og geit sender en henvendelse om et møte med SNO i samarbeid med Bondelaget og 

reinbeitedistriktet, når sesongen er ferdig. 

Beitenæringa er avhengig av sporregistrering og registering av kadaver, og dermed det arbeidet 

rovviltkontaktene gjør.  

Samtidig bør det også tas opp hva slags kriterier det stilles for de som ansettes som rovvitlkontakter. 

 

2. Beitesesongen/ rovdyrsaker,  Hvordan har situasjonen vært i fylket?  

Nordfylket? Ørn er et problem i Lofoten, både kongeørn og havørn. 

Jervskader i Saltdal. Gaupe i Rana, Bjørn i Grane.  

For tidlig å si noe om skadeomfang.  

Vi har heller ikke kommet i gang med slaktesesongen i Nordland.  

Vi sender en oppfordring til lokallagene om at alle kadaverfunn meldes inn og at det søkes erstatning 

om tap til rovvilt.  Tips, kan lokallagene samle medlemmer og gå igjennom søknadsskjemaet? Marit 

sender e-post til lokallagene om dette.  



https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/soknad-om-erstatning-for-

sau-tapt-til-fredet-rovvilt-2020/ 

https://www.nsg.no/beitebruk/rovvilt/veileder-forebygging-av-rovviltskader/ 

3. Avl/Kåring høsten 2021 

Anne Kari sender en e-post til Glenn.  

Bønder som har geit i tillegg til sau på gården får ikke kåre i år.  Informasjon om dette sendes ut fra 

NSG om dette i disse dager.  

Dette på grunn av saueskabbmidd.  

Når det gjelder kåringsdommere skulle det vært kurs for disse, for å oppdatere på nye momenter 

som for eksempel bekkenstørrelse. Det er for stor forskjell på hvordan dommere dømmer. Det er 

viktig at det dømmes likt.  

Seminkurs i Hemnes i høst 31 oktober kl10- 16 . Seminkurs for sau på Sortland, 28 oktober. Kl 10 – 

16.Vi må be lokallagene melde inn interesse for kurs.  Dette gjelder også kurs i klipping.  

4. Arbeidsplan 2021 

Forslag til arbeidsplan 2021 

STYRKING AV ORGANISASJONEN 

❖ Kontakt, hjelp og informasjon til lokallagene.  
o Arrangere to nettmøter i året, med alle lokallagene til stede. Et før lamming 

og et etter sanking.  
 
Nettmøte lokallag 26 oktober kl 19.00.  
program: info fra NSG og erstatningssøknad.  
 

o Deltakelse på årsmøte lokalt. 
❖ Arrangere ledersamling.  

Tror vi venter med dette. (Korona,) mye som skjer på høsten. 

❖ Delta aktivt på landsmøte og representantskapsmøter.  

Rep møte 19 – 20 oktober 

❖ Gi innspill til høringer i NSG. 

❖ Gi innspill til jordbruksforhandlingene.  

Se eget notat. Styremøtet 6. desember avsettes til dette. 

❖ Delta i prosjekter der det er naturlig 

Kjøtt i Nordland 17 og 18 nov. Mo i Rana 

❖ Arrangere fagdag og årsmøte. 

❖ Styret følger og støtter opp avlsarbeidet i fylket. Saksliste sak 3. dette møtet. 

❖ Følge opp gjeterhundarbeidet i fylket. Saksliste sak 6. dette møtet. 

❖ Jobbe med prissetting og marked. 

❖ Følge opp brukere med tap, om oppfordring til å søke erstatning. 

PROFILERING 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/soknad-om-erstatning-for-sau-tapt-til-fredet-rovvilt-2020/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/soknad-om-erstatning-for-sau-tapt-til-fredet-rovvilt-2020/
https://www.nsg.no/beitebruk/rovvilt/veileder-forebygging-av-rovviltskader/


❖ Medlemsverving. Støttemedlemmer er også viktige å verve. 

❖ Jobbe med å markedsføre saker som omhandler småfeholdet i media.  

❖ Ha oppdaterte nettsider og facebook-side. Hjemmesiden er ny, og noen innlegg må 

aktiveres på nytt.  Holde stand der det er naturlig, i samarbeid med lokallag, eks 

landbruksmesse i Sandnessjøen, Vesterålen. 

ROVDYR 

❖ Jobbe aktivt opp mot rovdyrforvaltningen (Statsforvalteren, rovviltnemnda, SNO, 

Mattilsynet mm.) med å følge opp omstillingssaker, erstatningssaker og anker.  

❖ Delta på møter og gi innspill til Rovviltnemda. 4 møter Anne K og Ketil. 

❖ Bruke media bevisst for å skape forståelse for de negative virkningene dagens 

rovviltforvaltning påfører småfenæringa.  

❖ Arbeide for samarbeid mellom de ulike aktørene, NSG, Bondelaget, Reindrifta.  

SMÅFEDRIFT. 

❖ Jobbe med å oppdatere medlemmene på nye krav og regler.  

❖ Dyrevelferd, Kursene er ikke ferdig 

❖ Dyrehelsekurs.  

❖ Klimakalkulatoren. 

❖ Sauekontrollen. Kjøttkongressen. 

❖ Smittevernplaner. 

❖ Sende informasjon og oppfordring til alle lokallag slik at dette kommer på plass.  

5. Jordbruksforhandlingene 6 des. 

Se eget notat. 

6. desember vil vi ha med oss representant for Tine, der vi diskuterer kvoteordninger for geitemelk. 

Vi må også invitere flere geitebønder. Kan Hendry jobbe litt med en problemstilling i forhold til 

kvoter, overproduksjon rekruttering? Dette bør sendes ut til møtedeltakere slik at de kan forberede 

seg på tema. 

6. Gjeterhund 

NM er i rute. Publikumsarena, hotellbooking, NM middag, premier, dommerfasiliteter, utsettermat 

m.m, sponsing. Vi diskuterte instruktørutdannelsen, og sender en henvendelse til NSG sentralt, der vi 

ber om at regelverket presiseres for fylkesnemndene.  Ketil tar dette. 

7. Orienteringssaker 

Fra NSG sentralt Økonomi, Personalsituasjon, Rep.møte. Saueskabb midd. Kommunikasjonsstrategi. 

Kjøtt i skolen. Reethink food. 

8. Eventuelt. 

Plan for styremøter i høst:  

21. oktober og 6. desember. kl 20.00 Teamsmøte. 

Møtet avsluttet 16.30. 


