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Leders tale 

Kjære småfekolleger i Akershus 

Året 2014 hadde mye å by på – både oppturer og nedturer. Dessverre preget rovdyr, spesielt 

ulv, beitesesongen mer eller mindre fra beiteslipp og til sanking. Det var, som flere år 

tidligere, områdene øst for Vorma/Mjøsa som blei hardt rammet. En ulv ble skutt i Løten 

tidlig på sommeren. Det var (minst) en til i området og selv om det i praksis var løpende 

fellingstillatelse på denne gjennom hele sommeren var den ikke lett å få has på. Den gjorde 

stor skade og det er en enorm påkjenning for de som står midt oppe i dette. Det aller verste 

er kanskje det å finne sauer som går med store bittskader og pines. På få dager forsvinner 

åresvis med avl og viktige livdyr på en makaber måte. Likevel er det godt å se at de fleste 

holder motet oppe og fortsetter å stå på. Dette er sterkt og vi får alle tro at det er håp i 

hengende snøre om at det kan bli bedre tider fremover. Politikerne har mye av makten og vi 

må påvirke det vi klarer!  

Ellers var det en fantastisk flott beitesommer med mye varmt vær og god vekst i graset fra 

tidlig på våren til langt utpå høsten. Dette ga god tilvekst på lamma, noe som ses igjen i 

gode slakteresultater for Akershus. Ikke siden 2008 har resultatene vært tilsvarende! I 2014 

var det gjennomsnittlige Akershuslammet 18 kg slaktet, slakteklasse R og fettgruppe 2+. 

Dette er veldig bra! Andelen lam over 23 kg i slaktevekt har aldri vært høyere (10 %) og 

samtidig så var også andelen med fettrekk rekordhøy (6 %, mot 3 -4 % siste åra). Slik de 

økonomiske omstendighetene er i dag så er det god økonomi mange kg slakt og 

minimumskvalitet bedre enn klasse O. Utover det spiller det ikke så stor rolle om 

lammeslaktene er i klasse O+ eller U, der er ikke prisforskjellen så stor. Når lamma blir 

tyngre krever det selvsagt mer av oss som sauebønder. Det å plukke ut slaktelamma til rett 

tid slik at man oppnår maksimal vekt, uten fettrekk, er en kunst.  

Det er også hyggelig å se at både småfenæringa og gjeterhundarbeidet blomstrer i 

Akershus. Det er stadig nye ansikter som kommer inn i med frisk pågangsmot og 

engasjement. Dette gjelder ikke bare med gjeterhund og sau, men også med ammegeit. 

Historisk sett så er ikke Akershus noe unntak fra endringene som skjer ellers. Vi leverer 

stadig flere lammeslakt hver oss. I år 2000 leverte vi i snitt 25 lam til slakt. Hva er tallet nå? 

Jo, i 2014 leverte vi 44 lam hver. Eidsvoll er den største kommunen i antall slakt, etterfulgt 

av Hurdal og Nannestad.  
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Gledelig er det også å se at gjeterhunden i Akershus begynner å etablere seg på et høyt 

nivå. Dette så vi blant annet i NM hvor det ble to gode plasseringer, antagelig så gode at vi 

får en ekstra plass i NM 2015. Vi har på tampen av året og begynnelsen av 2015 hatt en 

gjennomgang av nemdsarbeidet på gjeterhund. Det økonomiske har blitt lagt inn under 

fylkeslaget og i tillegg har vi fått laget retningslinjer for arbeidet i nemda. Nå er det opp til 

nye, friske krefter å styre skuta videre. Jeg har sittet i styret nå i 6 år. Høydepunktet er nok 

Skottlandsturen i 2010. Det var rett og slett fantastisk!  

Godt årsmøte!  

Hilsen Mina Klaseie 

Leder Akershus Sau og Geit 
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Styret 2014 

 

 

Valgkomité for Akershus Sau og Geit 2014: 

Leder: Leif Fredheim, Feiring 

Medlem: Håkon Blakkisrud. Eidsvoll 

Medlem: Karianne Kjelstrup, Asker og Bærum 

Vara: Marianne Aas, Nannestad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leder Mina Sjuve Klaseie, Feiring 

Sekretær Cathinka Kjelstrup, Asker og Bærum 

Styremedlem Håvard Semb, Eidsvoll 

 Asle Varnås, Aurskog-Høland 

Kasserer/styremedlem Kjetil Fagerlund, Hurdal 

Repr. i regionsutvalget for avl Stein Øyvind Bentstuen, Eidsvoll 

Kordinator Radiobjeller Magnar Haraldsen, Nannestad 

Leder av Gjeterhundnemnda Sissel Modin, Søndre Akershus 

1. vara med møterett på styremøter Jan Erling Aurstad, Eidsvoll 

  

2. vara  Ragnar Hennum, Gjerdrum 

3. vara Anne Buer, Søndre Akershus 

Revisorer Brita Molvig, Gjerdrum 

 Ola Bihaug, Feiring 
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Lokallag 2014 

 

Asker og Bærum: 

Leder: Johan Persbråten, tlf. 915 77 904 joludper@online.no 

Sekretær: Anne Helene Wensaas, tlf. 938 69 686 pierrejohanson@hotmail.com 

Kasserer: Cathinka Kjelstrup tlf. 416 77 608 senoritatinka@gmail.com  

 

Aurskog-Høland: 

Leder: Martin Huse mhuse@hotmail.com 

Sekretær: Kristin Lensjø, tlf ahsauoggeit@hotmail.com 

Kasserer: Stein Sandem, tlf. 63 85 19 41 / 928 24 060 steinsandem@hotmail.com 

 

Eidsvoll: 

Leder: Jan Erling Aurstad janerlingaurstad@gmail.com 

Sekretær: Mona Solberg, jonsolb3@online.no 

Kasserer: Torill Rødsrud 

 

Feiring: 

Leder: Jens Ola Lundstad,tlf: 916 00 687 Jens.ola.lundstad@eidsvoll.vgs.no 

Sekretær: Torkild Wangen, tlf. 905 80 265 KTWangen@live.no 

Kasserer: Alf Magne Bjørndal, 926 51 347 amb@baneservice.no 

 

Gjerdrum: 

Leder: Kjell Myhrer, mail@glittre.no 

Sekretær/kasserer: Georg Molvig,  tlf. 63 87 75 23 / 414 69 502 georg.molvig@gmail.com  

Hurdal: 

Leder: Ketil Melvold tlf: ketil.melvold@infocare.no 

Sekretær: Bjørn Bjørtomt, tlf. 48124166 atsolsr@dcpost.no 

Kasserer: Ola Bihaug, tlf. 951 83 519 ola.bihaug@hurdal.kommune.no 

 

Nannestad: 

Leder: Kenn Berntsen, tlf: 97 96 46 33, kenn-rob@online.no 

Sekretær: Ingrun Nordengen, tlf. 977 46 918 ingrun.nordengen@nannestad.kommune.no 

Kasserer: Elin Mo Weberg, tlf. 416 38 465 arne.weberg@bos.no 

 

Søndre Akershus: 

Leder: Anne Buer, tlf: 926 32 659, anne.buer@gmail.com 

Sekretær: Cathrine Kristiansen 

Kasserer: Sissel Modin, tlf. 907 93 399 sissel.modin@kjellmann.no 
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Styrets Arbeid 

 

Styret for Akershus Sau og Geit (ASG) har i perioden 2014 avholdt 5 styremøter og 
behandlet 46 saker, mot 50 saker i 2013/14 
      
Årsmøte  

Årsmøte ble avholdt på Furuseth Slakteri på Dal, 
onsdag 26. februar 2014. Også i år ble det servert 
middag før årsmøtet. En stor takk til Furuseth 
slakteri for god mat, og for at lokaler til årsmøtet 
igjen ble stilt til disposisjon.  

Tema: Even kom fra MatPrat, opplysningskontoret 

for egg og kjøtt. Han la frem litt om hvordan de 

jobber, og kommer med en del innspill på lam i 

forhold til forbrukers behov.  Alt fra alternativ bruk 

av råvarer, til hva vi ser for oss av hvilken retning 

bruk av lammekjøttet tar fremover. 

Mina hadde en kort demonstrasjon av 

sauekontrollen. 

Helge Olaf Aas, leder i Akershus Sau og Geit, ønsket de frammøtte velkommen og åpnet 
årsmøtet. Det ble kjørt opprop, og Søndre Akershus hadde meldt frafall, mens Aurskog 
Høland hadde ingen utsendinger.  

Landbrukshelga 

I likhet med i 2013 hadde Akershus Sau og Geit kurs i sauehold på Landbrukshelga 25.-

26.januar på Hurdalsjøen hotell. I år samarbeidet vi med Nortura om kurset. Det var 19 

deltagere pluss noen ekstra som stakk innom på enkelte deler av kurset. Kurset het "Sauen - 

krussedull og fårikål". Temaene var etter innspill fra fjorårets kursdeltagere bygg, beite og 

økonomi. Landbrukshelga har etterhvert blitt en godt etablert, og viktig, møteplass innen 

landbruket.  

Dialogmøte roviltberedskap 
Før beitesesongen tok til var vi i mai invitert til å delta på det tradisjonelle dialogmøtet for 
roviltberedskap på Kringler gjestegård i Nannestad. Her møttes de lokale beitelagene, 
rovviltfellingslag, roviltkontakter, fylkesmannen, SNO m.fl. Mina møtte for Akershus Sau og 
Geit.  
 
 
 
 
 

Lam koser seg i sola. 
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Beiting og grovfôr - satsningsområde i Akershus 

I desember deltok Mina på et møte mellom 
husdyrorganisasjonene og Akershus Bondelag i regi av 
sistnevnte. Representanter fra Tine, Nortura, Tyr og 
Bondelaget var til stede i tillegg til Mina for Akershus Sau 
og Geit. Det ble diskutert muligheter for økt bruk av beite i 
Akershus. Det ses store muligheter i økt utnyttelse av 
f.eks. ravinedaler som vi har mye av på Romerike. I en 
periode med mangel på både lammekjøtt og storfekjøtt er 
dette høyaktuelt. Det bør kartlegges bedre hvilke ressurser 
som finnes. Det bør også vurderes et kurs i beitebruk på 
Landbrukshelga i 2016. Mina hadde et innlegg som 
oppsummerte beitesesongen 2014.  

 
 
«Radiobjeller» 
Det var 53 besetninger i Akershus som benyttet elektroniske sporingsenheter i 2014. I 2013 

var det 49 besetninger.  

Det var registrert 1318 enheter i 2014, og i 2013 1149. Det var i 2014 testet lammenoder i 

to besetninger i Akershus. Nannestad beitelag ble før sesongen skilt ut som egen driftsenhet.  

Magnar Haraldsen deltok på flere møter, blant annet et stort møte med utmarksrådgivere fra 
NSG og Telespor på Fornebu. (Se egen rapport om radiobjeller). 
 
 
 

 
 
 
Kåring  
Kåringa ble avholdt på 
Nannestad 
hestesportssenter i Maura 
søndag 5. oktober. Mer 
om kåringa i 
årsberetningen til 
Avslutvalget i Akershus 
Sau og Geit og Romerike 
værring. 
Eksteriørdommere var 
Jonny Storbråten og Terje 
Bakken, ulldommer var 
Stein Terje Moen. 
 
 

 
 
 
 



Akershus Sau og Geit 

 

9 
 

 
Representantskapsmøter vår og høst 2014 
Styret var representert på begge representantskapsmøter i år. Mina Sjuve Klaseie stilte på 
begge representantskapsmøter. Cathinka Kjelstrup deltok også som ansatt på alle møter. 
Helge Olav Aas er representant for Ull- og klipperådet, og Stein Øyvind Bentstuen sitter i 
hovedstyret i NSG og deltok på begge møter. Det var mange gode innlegg og politiske 
debatter. 
 
 
Gjeterhund 
Trenden fra de siste årene med økt aktivitet knyttet til gjeterhund fortsatte også i 2014. 

Deltakelsen på de store konkurransene har vært større enn noen gang, og mange av våre 

deltakere har tatt nye steg i riktig retning. Vi har dessuten fått nye deltakere på det øverste 

nivået (klasse3), dette lover godt for tiden fremover. Likevel er det kanskje antallet nye 

deltakere som har fått godkjent gjeterhund (klasse1) som er mest gledelig, hele 15 hunder 

fikk godkjent bruksprov i 2014. (Til sammenligning var det 6 i 2013, og 10 i rekordåret 

2012). Les mer om gjeterhund i egen årsmelding. 

 

Annen aktivitet i fylket 

 
 
Sommertreff med TYR Akershus 
Som vanlig var Akershus Sau og Geit 
invitert på TYR Akerhus sitt årlige 
sommertreff i juni. Dette har etterhvert 
blitt en tradisjon. I år var arrangementet 
lagt til Feiring. Først var det grilling og 
mulighet for å titte på fjøs hos Gunnar 
Sjuve, deretter gikk turen til Carsten 
Ankers lysthus hvor det var historietime og kaffe/kaker. En god del sauebønder tok turen. 
Det er viktig at vi, med felles interesser, kan samarbeide/delta på hverandres tilstelninger av 
dette slaget.  
 
Seminkurs  
I begynnelsen av november ble det arrangert et eierinsemineringskurs lokalt i Akershus. Så 
sant vi er flere enn 5 deltagere kan vi få slike kurs lokalt og det gjør det noe lettere å få folk 
til å møte opp. Til sammen 9 deltagere deltok, alle fra Eidsvoll og Feiring. Kurset ble holdt i 
Feiring. Da håper vi det kommer flere fine seminavkom på kåring fremover.  
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Sauens dag 
Asker og Bærum Sau og Geit var som vanlig NSGs 
representant på Sauens dag på Bogstad gård 22. 
september. Det ble solgt lammekjøtt, klipt sau og avholdt 
gjeterhund oppvisning.  
 
Åpen Gård 
Både i Eidsvoll og Asker og Bærum har lokallagene vært 
aktive med å arrangere åpen gård. 
 
Fra åpen gård på Eidsvoll 
 

 
 
Medlemstall 
Fylkeslaget hadde per 15. desember 2013 231 medlemmer (inkludert husstands– og 
æresmedlem). I 2014 har laget økt til 243 medlemmer per 1. februar 2014 
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Årsmelding for Avlsutvalget  

Romerike Værring 

Avlsutvalget for sau i Akershus og Akershus representant i regionutvalget har vært Stein 

Bentstuen.  Undertegnede har deltatt på to møter i regionutvalget.  

Kåringa for værer ble avholdt ved Nannestad Hestesportsenter. Det møtte i alt 122 værer 

hvorav 73 ble kåret og 6 ble kåret på disp. I tillegg er det avholdt en gardskåring (UMB), hvor 

14 værer ble bedømt, hvorav 12 ble kåret.  

Beste kåra vær i 2014 ble vær nr 2014 11 522 

med 170 poeng, født hos Helge O og Laila Aas. 

Romerike værring har i 2014 bestått av 5 

medlemmer. ( Helge og Laila Aas, Håkon og 

Gunn Elin Blakkisrud, Stein Bentstuen, Ragnar 

Hennum og Even Anders Tosterud). Styret har 

bestått av Ragnar Hennum leder, Gunn Elin 

Blakkisrud kasserer/sekretær. Det er avholdt 

to medlemsmøter.  Driften av ringen 

organiseres på dugnadsbasis. 

Bruksbesetninger 

NKS f.v: 1.plass 

201411554 

Marianne Aas, 

2.plass 201411549 

Halvor Sjuve (holdes 

av Gunnar Sjuve) og 

3.plass 201411547 

Halvor Sjuve. 

Værring 12- Romerike værring: F.h. 1.plass 201411522 

Helge Aas holdt av Lars Georg Aas, 2.plass 201411510 

Gunn Blakkisrud holdt av Kjetil Fagerlund, 3.plass 

201411504 Stein Bentstuen (ikke på bildet) 
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Værringen fikk offisiell indeks på 13 værer høsten 2014, med vær 2013 12 508 som beste 

vær. Den oppnådde en O-indeks på 134 poeng og er født hos Stein Bentstuen. Det er i 2014 

solgt 6 indeksværer til andre besetninger i Akershus. 

 

 

 

 

Værringen har i 2014 satt 9 værer inn til granskning, i tillegg har ringen benyttet 3 

indeksværer. Værringen har også i 2014 leid sommerbeite til værene av Arild Aalborg, 

Eidsvoll 

 

Stein Bentstuen 

  

Gammelnorsk spælsau 

f.h: 1.plass 201411563 

Mona Solberg, 2.plass 

2011573 Anne Lise 

Sandnes og 3.plass 

201411577 og 

201411580 Kristian 

Bakke begge to 

Pelssau: 1.plass 201411502 

Håvard Semb, 2.plass 

201411503 Håvard Semb (ikke 

på bildet) 

Kvit spæl f.h: 1.plass 201411555 Mina Klaseie, 

2.plass 201411556 Mina Klaseie (holdes av 

Steffen Fagerlund) og 3.plass 201411545 

Gunnar Sjuve 

Nor-X: 1.plass 201411557 Jan Erling Aurstad, 

2.plass 201411558 Jan Erling Aurstad (ikke på 

bildet) 
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Nye Bruksprov 

2014 – 15 

2013 – 6 

2012 – 10 

 

Årsmelding for Gjeterhund 

Det har vært avholdt 3 styremøter. I tillegg har styret 

løpende behandlet høringer og innspill fra landsrådet for 

gjeterhund. 

Status 2014 

Trenden fra de siste årene med økt aktivitet knyttet til 

gjeterhund fortsatte også i 2014. Deltakelsen på de 

store konkurransene har vært større enn noen gang, og 

mange av våre deltakere har tatt nye 

steg i riktig retning. Vi har dessuten 

fått nye deltakere på det øverste 

nivået (klasse3), dette lover godt for 

tiden fremover. Likevel er det kanskje antallet nye deltakere som har fått 

godkjent gjeterhund (klasse1) som er mest gledelig, hele 15 hunder fikk 

godkjent bruksprov i 2014. (Til sammenligning var det 6 i 2013, og 10 i 

rekordåret 2012). 

Dette må sies å være særdeles bra for et fylke av vår størrelse når det gjelder sau og 

gjeterhund! 

Vi har ikke har noen steder som er egnet for fellestreninger med mange deltakere, og med 

det høye aktivitetsnivået vi har med så mange interesserte ville det heller ikke vært 

hensiktsmessig.  

Treningen foregår i flere små private treningsgrupper rundt omkring, slik at det er mulig å få 

trent for den som legger ned en innsats for å få det til. Vi ønsker oss likevel nye 

treningssteder, for å møte den stadig økende pågangen. Gjeterhundnemda er behjelpelig 

med oppstart og råd i den forbindelse. 

 Vi har også behandlet en rekke 

henvendelser vedr. gjeterhund fra 

enkeltpersoner, anskaffelse av hund, 

formidling av trente hunder etc.  

Det har også i år vært avholdt 

gjeterhundoppvisninger rundt om i 

fylket. Medlemmer av fylkeslaget har 

hatt sankeoppdrag både på sauer og 

geiter, gjeterjobber på fjellet, og i 

tillegg deltar stadig flere på fellessank 

både i og utenfor fylket. 

Styret har bestått av: 

Leder: Sissel Modin 

Styremedlem: Steffen Pettersen 

Styremedlem: Linda Stubsjøen 

Sekretær: Karianne Buer 
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Året’s Fylkesmester 

Steffen Pettersen med 

hunden Bonzo 

Karianne Buer på årets 

NM med hunden Step 

 

Årets fylkesmesterskap ble arrangert av Østfold, og var et 

meget godt arrangement med gode forhold. Vi gratulerer 

Steffen Pettersen som ble årets fylkesmester i Akershus med 

hunden Bonzo. Beste unghund (under tre år) ble Scott, også 

her med Steffen Pettersen. 

Vi hadde dessverre ingen i finalen i Norgesserien, vi satser 

friskt på at vi er representert i 2015! 

Karianne Buer og Steffen Pettersen kvalifiserte seg til NM, hvor 

de endte på henholdsvis 22. og 43. plass. Dette er vi stolte av, 

det er det beste vi har oppnådd som lag, og resulterte i at vi i 

2015 får tre plasser i NM.   

Det er i Akershus avholdt en prøve i klasse 3, og to i klasse 1. 

Fylket har 5 godkjente instruktører. Ta kontakt om det ønskes 

hjelp på trening eller kurs! 

 

 

Vi har også fått 3 godkjent dommere, og som til sammen 

har dømt prøver i Akershus, Østfold, Buskerud, Sør-

Trøndelag og Hedmark. Oversikt over instruktører og 

dommere finnes på NSG sine sider. 

Aktiviteter i 2015 

I 2015 håper vi å få til noen flere lokale prøver. Det vil kunne 

bli muligheter for medlemmer med godkjent gjeterhund og litt 

erfaring å delta på fellessank på fjellet, evt også andre steder 

om det er interesse.  

Ved interesse for kurs med lokale instruktører, ta kontakt med 

en instruktør på lista vår. 

 

 

Ski, 12.januar 2015 

 

Sissel Modin  Steffen Pettersen Linda Stubsjøen Karianne Buer 
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Regnskap 2014  
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Regnskap for Gjeterhund 

Resultatregnskap 2014 2013 

Inntekter   
Inntekter startkontigenter 3900 34100 

Andre inntekter 31 22 

Kiosksalg 0 3700 

salg av lagets Caps 200 1400 

Sum driftsinntekter 4131 39 222 

   

Kostnader   

Leie jorde/sau/utsetter 400 0 

diverse kostnader/kiosk 0 3775 

Utgifter dommere   1000 5853 

startkontigent NM 900 0 

Startavgift til nsg 1350 1700 

Innkjøp premier 246 3685 

Beholdningsendring premier 0 500 

utgifter landsprøva 0 5793 

innkjøp capser med logo 0 4150 

Sum driftsutgifter 3896 25 456 

Driftsresultat  235 13 766 

   

BALANSE pr 31.12.   

Innestående bank 35436 32312 

Fordringer på medlemmer 200 0 

Fordring på Søndre Akershus sau og geit 0 3439 

Sum eiendeler 35636 35 751 

   

Gjeld til NSG 1350 1700 

Egenkapital 1.1. 34 051 20285 

Årets resultat 235 13 766 

Egenkapital 31.12. 34 286 34 051 

Sum gjeld og egenkapital 35 636 35 751 
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Slakteresultater for Akershus 
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Beitesesongen 2014 

 

Sau sluppet og tapt på utmarksbeite i Akershus 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beitelag/sankelag - utmark 2014 2013 Endring 

Akershus fbl.,  Enebakk   0     

Vestmarka beitedriftslag, Asker og 
Bærum 

1 146 1 011 pluss 135 

Eidsvoll sankelag BA 2 923 2 541 pluss 382 
Feiring sankelag 3 819 3 504 pluss 315 
Hurdal sauebeitelag 3 081 2 846 pluss 235 
Nannestad sankelag 1 795 1 483 pluss 312 
Gjerdrum sankelag 892 977 minus 85 
Sum beitedyr 13 

656 
12 
362 

pluss 1 
295 
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Tapstall for sau på utmarksbeite i Akershus 2014 

Beitelag/sankelag - 
utmark 

Søyer 
sluppet 

Søyer 
tapt 

Søyer 
taps% 

Lam 
sluppet 

Lam tapt 
Lam taps 

% 
søyer og 

lam taps % 

Akershus fbl., Enebakk 0 0 0 0 0 0 0 

Vestmarka beitedriftslag 446 9 2 700 109 15,6 10,3 

Eidsvoll sankelag BA 1 120 61 5,4 1 803 265 14,7 11,2 

Feiring beitelag 1 454 56 3,9 2 365 199 8,4 6,7 

Hurdal sauebeitelag 1 118 32 2,9 1 963 137 7 5,5 

Nannestad sankelag 673 16 2,4 1 122 37 3,3 3 

Gjerdrum sankelag 345 15 4,3 547 57 10,4 8,1 

Sum beitedyr 5 156 189 - 8 500 804 - - 
          

Søyer og lam sluppet 13 656             

Søyer og lam tapt 993        

Taps % søyer 3,7             

Taps % lam 9,5        

Taps % søyer og lam 7,2             

 

 

Utvikling - sau erstattet ift. tapsårsak 
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