
 

Kjære sau- og geitvenne, utsendinge, gjeste og æresmedlemme! 

Velkome åt årsmøtè è Oppland Sau og Geit for 2012. Spesielt velkomè åt 

æresmedlemmom som e her, andre gjeste og itte minst åt è jente, ho Sidsel 

Røhnebæk, som ha vorte è kjent anlèt è organisasjona våre. Ho vill bidra 

med dèla sine è årsmeldingen sænar i møtè. 

Dæin 5. desember 2012 la ’n Gunnar Stuve frå Biri nè vandringsstaven sin, 

87 år gåmmål. ’N Gunnar vart utnemnt tè æresmedlem i Oppland Sau og 

Geit è 2000 èttè lang fartstid. `N va bl.a. styremedlem è fylkeslagjè è 18 år 

frå 1959 tè 1977, va kjent å aktiv è avlsmiljøè og è sænare år såg oss’n ofte 

som gjest på årsmøtom våre. Lokalt  sat ’n è styre è Biri Sau og Geit over 

40 år, mesta tå ti’n som kasserer - è telægg te at ’n va primus motor è 

veidd-ringa. Heme va’n med både på saumøtè å det daglège stælle tè siste 

åre’ da sjukdommen sette en stopper for det. Oss vil ære ’n Gunnar Stuve è 

dag med 1 minutt stillhæt. 

Oss lyse frè over minne hass Gunnar Stuve. 

For fyste gong det è væt hæill oss årsmøtè -og seminarhelg i hop med 

hedmarkingom. Da va dèttè stæille naturlè å samlest på è forhold tè det oss 

laga om på årsmøtè våre på Gjøvik è fjol. Oss fe håpe at helga bli vellykka 

på æille måte. Utgangspunktet e è allfall det beste med gått over 200 

påmeldte dèltagere og seminarprogram mynta på at oss ska ha è framtid.  

Takk åt ordførera, ’n Erik Odlo, for gode ord è gårskvæild, og så fe è sea 

velkomè åt årsmøtèutsendingom her è dag og velkomè åt Ringbu, som tå 

mange e rægna som dæin fremste kommunin for saunæringen è Oppland.  

È vil au benytte andledninga tè å takke æille her som på ein æill anna måtè 

ha bidri med arbeid for sau og geit i 2012. En spesiell takk åt sekretæra 

våre, ’n  Ken Lunn.  Som vanlè ha hæinn haft det administrative 

hovudansvaret å my arbeid med lagsarbeidè våre, som è må vera ærlè å sea 

ha vore è utfordring siste åra. È tèlægg ha oss lagt lista høgt è tèlægg tè at 

årsmeldinga vår å planlæggjinga å gjennomføringa tå dèssè 

maratonarransjemangjè krev sitt. 

2012 vart nok en gong è utfordrandès år for sauehæilde, mens è au dèttè 

året ha haft inntrykk tå at klåggåinga è geitehæilde e my minder. 

Jordbruksforhandlingæin gjèkk for fyste gong på længjè è stå, å partæin va 



såpasst langt frå i’an at Staten med godkjænning tå Stortingjè ga oss berre 

det døm sjølve tykkte oss va verdt. È vil på vægne tå småfenæringen sea ein 

ting åt politikerom våre: Ta vare på oss nå mens oss enda e her. Det e for 

seint hæill è allfall my verre å stæille tè at produksjonsapperatet vårt èttè 

oss ha slutta. È skjønne itte at folk med ansvar sleppe samfunnet vårt så 

langt at døm driv russisk rullet med æge matproduksjon. Oss nedpå 

grasroten væt at dagen med knapphæt på mat kjem, mens kvitsnippæin 

antagelè tænkje at skillingæin ska hjølpe døm. Oss har beredskapplane è 

beiteområdom våre, men har Stortinge beredskapsplan med mat-tèganga? 

Dæin største utfordringa è produksjona våre e ’n kombinasjon tå at 

inntektin våre e for låge å at utgiftin e for høge. È praksis kæin ’n vel sea at 

råvareprisæin er for låge og di andre ront oss tène for my. Attåt dèssè må 

oss bruke flære time hæill andre for å få gjort arbeie vårt fellaugt.  Dèttè 

gjæld sjøsagt helg og sesongarbeid, og itte minst mære tèsynsarbeid om 

såmmårn på grunn tå råvdyrom. `N kombinasjon tå alt dèttè e vel grunn tè 

avskalinga tå småfèprodusente å è mangelfull rekruttering åt næringen 

våre. 

Da oss e inne på rovdyr må è sea at opplendingæin står godt è hop for å få 

de tè så godt som råd e for beitenæringen. Æge erfaring å itte minst FKT-

møtea på nyårè vise at både landbruksavdelinga å miljøavdelinga åt 

fylkesmæinna å rovviltnemnda skjønne oss godt å prøve å gjer det beste for 

oss med dæin myndaugheta døm har. Men makta ligg en an sta’n - ti 

departemang å direktorat, som e vanvè å få de som døm vil. Dèttè viste sè 

godt nå,  å va smertefullt for oss, da oss `e fyste omgang tafte kampen om 

tèskot åt lønna tèsyn å vedlikehøild tå gjerdè over regionalt miljøprogram 

og itte minst da DN itte brydd sè om è ænaste innspèll åt FKT-forskriften. 

Beitenæringa i Oppland e svært skuffa over dènnè overkjøringa og 

vinklinga. È ha nå meint at konflikdempandes tetak skull kåmmå oss tè 

gode, som føle konflikta på kroppa, men her ska midlæin gå tè å lære 

ongom våre at ulv å bjøinn itte e falège. È kain vel hæillan itte stå her 

forutta å nemne naugre lokale episodo frå 

rovviltnemnden/rovviltforvaltningen è 2012. Tå positive ting vil è trekkje 

fram uttaka tå bjøinn på vårsnog med høgdepunktet da ST3 vart tè ST3+ è 

Fåberg, è vil nemne di 3 jervæin som vart felt på skadefælling å så fe oss 

håpe at jervtispa som vart ti siste januar nå va individ 264, slèkk at dèttè 

område kæinn opplevva en positiv trend neste beitesåmmår. Dein siste 



positive trenden è vil tå med e dæin aktive å positive rovviltnemnda oss har 

nå. På den negative sida lokalt vil è trekkje fram Lesjaulvæin der FM è 

Oppland mot æille odds itte ga fellingsløve på døm dein fyste juni.  Å itte 

minst fylkesmæinn sjølv, som på è rovviltnemndsmøtè påstod at 

beitenæringa ha sti på ”stedet hvil” sea ho bynte som fylkesmæinn. Attåt at 

ho sa de mens ho som vanlè gjekk uttur è rovviltnemndsmøtè fyrry de 

slutta, va dèttè for mè og på vægne tå hæle beitenæringen è Oppland svært 

såranest tå kongens representant i fylkè våre. Når det e sagt, så må oss au 

kåmmå ehaug andre som e med å dre lasse ehop med oss for å skaffe oss og 

samfunnè molehæt for at oss tross alt kæin sleppe beitedyr enda è Oppland. 

Mattilsynet ha vorte ’n god støttespèller, særlè når det gjæld 

bæteprioriterte område. Og æin fordel har oss med sonering: På såmmå 

måtè som æille bætebrukere è Oppland e ti è rovviltsone e au æille ti è 

bæteprioritert sone, og når rovvvilte fer att og fram og hit og dit, så e itte 

vægen lang åt è område døm itte ska vera ti, når oss sèr bort frå kongeørna. 

Oss må au kåmmå ehaug å takke æille jegere som har en hobby, som tå 

æille ting e svært viktaug for oss. Te oss gaupjakta som è eksempel, så ha 

jegeræin gjort en kjempejobb è mange år. Men så ha hæillan itte jegeræin 

lykkast støtt, og da er det godt å tenkje på at ”prosjektet effektiv 

skadefelling” me¨n Anette Jørstad i spissa gjer sitt beste for å skaffe mære 

skyts inn i krigen. È dènnè sammenhængen vil è au nemne SMS varslingun 

våre, som e è brikke som dèttè prosjekte stellte tè. Pass nå på at æille dèle tå 

Oppland bli dekka nèste år, å si frå visst det itte fungère. Lèkkeens må oss 

nemne ”Norske kadaverhunder”, som har utspringe sitt her è Oppland, og 

som ha revolusjonert dokumentasjonsgraden è enkelte område. Som tesyn 

ved akkuttsitvasjone og berre for å vera sikre e dènnè gjengen gull vert for 

oss. 

2012 va åre da 2 viktauge prosjekt vart avslutta. Både 

Radiobjølleprosjektet og Beitebruksprosjektet e nå vorte historie. Båe 

prosjekta mæne è ha gjedd beitenæringen og organisasjona våre è løft. 

Oppland Sau og Geit ha fått è kjent namn på grunn tå 

Radiobjølleprosjektet og beitenæringa og landbruksavdelinga åt 

fylkesmæinna è Oppland har è kjempegodt omdømme nasjonalt på grunn 

tå Beitebruksprosjektet. È mæne au at medlemskapet è organisasjona våre 

ha vorte my mære verdt èttè at organisasjon ha gjårt tè såpasst økonomisk 

med elektronisk overvåkingsutstyr åt medlemmom sine. Ho Marie vil 

komplettere dèttè mære sea. 



Så vil è nemne kommunikasjonen vår. E dæin god nok, hæill e ’n for låk? 

Summe lokalagslèdere ha kritisert oss for mangelfull informasjon è 2012. 

Naugre mailadresso vart itte revidert è kontaktlistun mine over tillitsvælde 

è Oppland. Men è e hælt sikker på at flære styremedlemme è æille lokallag 

ha fått maile kårr gong. Dèttè e èttè de è væt retta på nå, å da e de viktaugt 

at døkk è neste omgang reagere fortar når døkk itte fe maile. È stille au 

spørsmåle om døkk som lokallag har maillisto over medlemmom døkre, og 

sende informasjon vidare neover i systemet. È må sea at è sakne innspèll og 

reaksjon på maile som bli sendt. Ti ’n organisasjon e styrè å spèsilt lèdern 

avheingje tå å få innspèll og informasjon om sakjè. Utta innspèll e det berre 

sakje ’n sjøl opplivvi ’n kain ta opp. Deffor e slèkke som ’n Arnfinn, Leif 

Arne, å ’n Hans Erling viktauge for mè.  

Så må oss ta è stilling ti kå my oss ska gjera, å for eksempel kå my oss ska 

bruke hèmsida. È hemside som sjelda bli oppdatert e kjèdelè å bli èttèhårdt 

itte sjekka. Å leggje ut ’n ny artikkel e snøgt da ’n har stoffet. Kom med 

stoff frå lokale hendelse, så ska è leggje de ut. Hèllèsna kain è nemne at 

hèmsiesportalen vår e ofna for gjetarhundlag, lokallag og beitelag. È kæin 

au nemne at styrè ha lufta om oss ska gjera som hedmarkingæin å stæille tè 

è facebookgruppe, når oss såg kå fort døm reagerte på Skottlandstur’n. 

È aktuell sak som kom opp seint è 2012 va probemet flære fekk med at 

væiddfôringslam vart klassifisèrt som væidde. Dèttè kom som lyn frå klår 

himmel, og resulterte ti store tap for produsente frå midt i november og 

langt uti januar. È væt itte om kåkje produsente hæill faglag ha vore med è 

prosessa, men fakta e at det ha skjèdd è forandring. Siste utspèlle è ha hørd 

e nå at væiddlam lèvert millom 11/11 og 01/02 høgst sansynlèg bli 

klassifisert som væidde è framti’n. È ha sjølv lèvert væiddlam uti januar è 

mange år og ha opplivvi å fått ’n 4-5 væidde `ehop att dèssè åra. È januar è 

år fekk è 8 lam klassifisèrt som væidde. Dèttè e è trist utvikling med mat. È 

å flære tè ha ti att dyra og sjøsagt itte kjent ’n ænaste bismak. Men 

lammeoppgjøret og lammeteskottet bli borte. 

Så vil `e avslutte årsmøtetala mi me’n sensasjon for æille som mæne at oss 

berre sleppe dyra våre uti utmarka å gje en blank ein ti døm. 110 

besetninge, hæill nèsten 10 % tå æille bèsetninge med sau è Oppland mista 

itte è ænaste klauv på utmarksbeite è 2012. Detta e god nyhæt for oss æille, 

det går an!! Godt årsmøtè!! 


