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Årsmøte i Nord-Trøndelag Sau og Geit
12.-13. februar 2016
Møtested: Scandic Nidelven,Havnegata 1-4, Trondheim
Mørtestart: Fredag kl. 12.00
12.00: Lunsj
13.00:

Velkommen til felles fagdag med S-T Sau og Geit
-Grovfôrutnytting, v/ Ingjerd Dønnem, Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU, Ås)
ca 14.30: Kaffe og beinstrekk
15.00:

Fagtema forts. -Beitebruk og beiteplanlegging vår og høst.
V/Torhild Svisdal Mjøen, Oppdal lbr.rådgiving
17.00: Fylkesamenslåing, mulig Trøndelag Sau og Geit
17.30:
Avslutte fagdag
17.45: Valgkomiteen innstilling legges frem
Valg av redaksjonskomite
20.00:

Årsmøtemiddag.
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Lørdag 13.februar
09.00: Årsmøtet i NTSG
1.Velkommen og opprop
2.Godkjenning av innkalling og sakliste
3.Valg av 2 til å underskrive protokollen
4.Leders tale
5.Årsmeldinger
6.Regnskap og revisjonsberetning
7.Saker fra styret og innkomne saker
8. Valg
- Leder for 1 år
-2 styremedlemmer for 2 år
-3 varamedlemmer i nr.rekkefølge for 1 år
-revisor for 2 år
-vararevisor for 1 år
-et medlem til valgkomiteen for 3 år
-ordstyrer for årsmøtet i 2017
-Fastsette godtgjørelse for tillittsvalgte
9.Handlingsplan og budsjett
13.00: Lunsj og avslutning. Vel hjem!
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Årsmelding for Nord-Trøndelag Sau og Geit 2015
Styret i NT Sau og Geit 2015:
Leder:
Nest leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Kristine Altin, Namdalseid
Arvid Wold, Verdal
Ketil Løvseth, Verran
Mette Løvli, Stod
John Gunnar Stormo, Meråker

Varamedlemmer:
1.
2.
3.

Tonje Svee, Osen
Bjørnar Buhaug,Leksvik
Oddbjørn Kaasa, Meråker

Sekretær:

Stig-Runar Størdal,Nortura

Regnskapsfører:
Revisorer:

Vuku og Omegn Regnskap AS
Kjell Morten Slapgård,Verdal og
Martin Kolstad, Verdal

Årsmøtet 2014.
Årsmøtet ble holdt på Finsås kurssenter AS, 28. februar – 1. mars.
Dag en, årsmøtestart med påfølgende fagdel.
Norsk Sau og Geit sin leder Tone Våg, orienterte om effektene av
Krokanndommen.
Oddbjørn Kaasa orienterte om tildelingsnemda for radiobjeller.
Fire ulike tema med ulike innledere.
-Arbeidet i NTSG. Hva er viktig for mitt lokallag?v/Kristine Altin
- Tanker rundt avlsarbeidet, v/Tone Våg og Audun Tiller
-Organisasjonsstruktur i N-T gjeterhundlag v/Stefan Skulstad.
-Rovviltforvaltning og yngleområder for hvem? v/Åsmund Ystad,
Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk.
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Kort oppsummering av gruppearbeidet:
NTSG organisasjonsarbeid:
* Mer påtrykk fra fylkeslaget.
* Kontakt mot fylkesmann.
* Hvordan få til en god dialog med lokallaga,var vanskelig å få et
konkret svar på.
* Større aktivitet på lokalt nivå.
* Støtte til nyetablerte og verve de som medlem.
* Faglig bistand fra fylkeslaget.
* Hjemmeside – aktiv hjemmeside.
* Fadderordning.
Oppsummering avlsarbeid.
* Blir ikke noen klar deling.
* Mer spredning på innsett av seminværer.
* Mer delindekser – sjukdom – holdbarhet – ull osv.
* Styrer lammetallet med foring.
* Strengere ved kåring – vurdering av ull.
Gjeterhundarbeidet:
* Mange lag med mye aktivitet og motsatt.
* Behov for hund.
* Kompetanse – organisering – kursing.
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Rovdyrforvaltning:
* Ta ut skadedyr er svært viktig.
* Forvaltning må bli bedre.
* Fylkeslaget må være aktiv overfor rovviltnemda.
* Forskning på rovdyr skaper nye situasjoner.
Dag to, fortsettelse årsmøte.
Tilsammen 33 stemmeberettigede utsendinger i salen.
Gjennomgang av årsmeldinger for;

Værholdet Sør

Værholdet Nord

Rovviltutvalget

Gjeterhundlaget
Av saker som ble drøftet i årsmøte og tilbakemeldinger kan
nevnes:
-Innkommen sak, Flytting av værer over selvpålagt smitteverngrense.
Styret oppfordres til å være delaktig i samtale mellom værholdet
nord og sør.
-Oppfordring til lokallagene om å sjekke opp beitebrukskart hos FM.
-Handlingsplan 2015
-Budsjett 2015
Utdeling av utmerkelser ble gjennomført under årsmøtemiddagen.
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Året 2015
Nord-Trøndelag Sau og Geit hadde i 2015, 461 medlemmer.
Av dette er 12 æresmedlemmer, 17 støttemedlemmer, 95
husstandsmedlemmer, 164 hovedmedlemmer med under 50 v.f.
og 173 hovedmedlemmer med over 50 v.f., inkl. 12 hovedmedlemmer
med geit.
Styret har i 2015 hatt 7 styremøter (derav ett telefonmøte og et
arbeidsmøte), og behandlet 41 saker.
Av saker styret har behandlet/arbeidet med kan nevnes:
 Innspill til jorbruksforhandlingene
 Fordelingsmøte FM Landbruksavdelingen, organisert
beitebruksmidler.
 Handlingsplan og budsjett 2015
 Høringsutalelser i lokallag, revisjon av lagslovene
 Deltagelse på årsmøte i lokallag
 Møte med NT Bondelag, jordbruksforhandlingene 9. feb.
 Innspill til Grønn Forskning
 Møte i tildelingsnemnda radiobjeller.
 Tillittsvalgsmøte 9.april
 Deltatt på representantskapsmøte i regi av NSG vår og høst.
 Landsmøtet i NSG, NTSG representert ved styreleder og
nestleder.
 Oppfølging av lokallagene
 Befaring sammen med NT Bondelag og Mattilsynet.
 Oppsummering gruppearbeid årsmøtet
 Værholdet i NTSG
 Fagtur 2015
 Beitesesongen 2015
 Innlegg til fylkespolitikkerne før kommune- og fylkesvalget
 Gårdsbesøk sammen med NT Bondelag og Mattilsynet
 Møte med værringene 17. august.
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Møte med kommunene, fylkesmannens Landbruksavdeling,
miljøvernavdeling og SNO; Resultat ved skadefelling av bjørn
i NT.
Sau på Mære Landbruksskole
Godkjenning av æresmedlemmer
Tillitsvalgsmøte 17. november
Snåsa FM (Torfinn)
Årsmøtet for 2015

Under Landmøtemiddagen ble Gjeter’n 2015 ble tildelt Olav Tiller fra Verdal i
Nord-Trøndelag og Jon Sand fra Lier i Buskerud, begge godt kjent blant
gjeterhundfolket i hele landet.
Bildet viser NSGs styreleder Tone Våg (t.v), prisvinnerne Olav Tiller og Jon Sand,
rådgiver for gjeterhund i NSG, Cathinka Kjeldstrup og leder i gjeterhundrådet, Arne
J. Loftsgarden.
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Tillitsvalgte i styret,råd og utvalg i NTSG 2015
Styret:

Navn:

Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1.vara:
2.vara:
3.vara:

E-post:

Kristine Altin leder.nordtrondelag@sauoggeit.no
/ k_altin@hotmail.com
Arvid Wold
Sulstua@gmail.com
Ketil Løvseth
ketil.lovseth@follafoss.net
Mette Løvli
norheim_gaard@hotmail.com
John Gunnar Stormo john_gunnar@outlook.com

Tonje Svee
tonjes_gardsklipp@hotmail.com
Bjørnar Buhaug
bjornar.buhaug@gmail.com
Oddbjørn Kaasa oddbjorn.kaasa@meraker.kommune.no

Valgkomite:
Leder:
valgkom.medl:
Valgkom.medl.

Knut Arne Almås
Olav Tiller
Anne Haneborg

Revisorer:

Kjell Morten Slappgård og Martin Kolstad

Vararevisor:

Morten Munkeby

Leder Avlsutvalget: Audun Tiller

vara: Olav Svee
vara: Karin Rekved
vara: Brit Solem

audun.tiller@hotmail.no

Nord-Trøndelag
Gjeterhundlag: Kjell Johansen kjell.johansen@myrvang-gard.com
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Lokallagsledere i NT 2014:
Lag:
Beistad:
Frol:
Hegra:
Henning og
Sparbu:
Hoabustad og
Skogn:
Inderøy:
Indre Namdal:
Leksvik:
Lånke:
Malm:
Meråker:
Mosvik:
Namdalseid og
Osen:
Namskogan:
Nordli:
Nordre
Vemundvik:
Ongdal:
Overhalla:
Røyrvik:
Snåsa:
Stod:
Verdal:
Verrastranda:
Ytre Namdal:
Åsen:

Leder:

E-post:

Finn Egil Adolfsen
Trine Munkeby
Egil Solem
Torstein Sørli

feadolfsen@outlook.com
trine@holmegaard.as
egil.sollem@ntebb.no
t_sorli@hotmail.no

Bjørn Pettersen
Ragnar A. Johansen
Kjetil Hermanstad
Anne berit Sæther
Peder Kleggseth
Ole Morten Reitan
Erlend Sende
Inger Alstad
Stefan Skulstad
Ole Roald Berg
Erling Ness

pettersen.bjorn@ntebb.no
ragnaraj@yahoo.no
kjether@online.no
asaethe@online.no
pekleg@online.no
o-reitan@online.no
erland.sende@hotmail.no
inger.alstad@hotmail.no
stefanskulstad@hotmail.com
ol-ro-be@online.no

Pål K. Aakervik
pal.kaakervik@hotmail.no
Vidar Guldahl
vidar.guldahl@gmail.com
Morten Homstad
mohomsta@online.no
Asle Westgaard
Jørn Ove Heggland
jovheggl@start.no
Jostein Omli
jostein.omli@yahoo.no
Karin Rekved
brennasu@online.no
Geir Thunsør
geir.thunsor@verrastranda.net
Paul Magne Engesvik
engesvik1@hotmail.com
Einar Skjervold
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Regnskap og balanse Fylkeslaget
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13
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Regnskap og balanse Rovdyrfondet
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Revisjonsberetning

Beiteslipp i Verran
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Småfeholdet i Nord-Trøndelag
Tallmaterialet er hentet fra Fylkesmannens landbruksavdeling, NordTrøndelag.

På bakgrunn av materiale fra organisert beitebruk har FMNT fått
tilsendt oppdaterte rapporter pr. 7.1.2016 med følgende tall:
 Det er 382 medlemmer som har rapportert inn for 2015
 Høsten 2015 søkte 534 foretak om produksjonstilskudd på
36 150 søyer
 Det ble sluppet 27 523 sau og 46 849 lam på beite
 Andel sau som blir sluppet og er med i organisert beitebruk
utgjør ca. 76 % av søyetallet i fylket
 Det ble sluppet 601 geiter på beite
 I snitt for fylket er den totale tapsprosenten på 9,16 % når det
gjelder sau og lam.
 Tapstall for sau for fylket var på 4,51 % mens den for lam var
på 11,89 %
 Tapsprosenten for geit var på 2,16 %
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Tall fra Organisert Beitebruk:
Kommuneoversikten over tapsprosent gir følgende tall:



















Steinkjer: Sau-5,41
Namsos: Sau- 3,94
Meråker: Sau-2,79
Stjørdal: Sau-1,43
Leksvik: Sau 3,11
Levanger: Sau- 2,33
Verdal: Sau- 6,78
Verran: Sau- 4,00
Namdalseid: Sau- 1,65
Snåsa: Sau- 10,47
Røyrvik: Sau- 3,53
Namsskogan: Sau- 11,50
Grong: Sau- 6,32
Høylandet: Sau- 6,56
Overhalla: Sau- 5,63
Fosnes: Sau- 2,00
Nærøy: Sau- 2,23
Inderøy: Sau- 2,69
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Lam-11,78
Lam-18,78
Lam-12,27
Lam- 4,10
Lam 10,54
Lam- 9,45
Lam- 13,25
Lam- 10,87
Lam- 12,56
Lam- 12,45
Lam- 29,77
Lam- 24,34
Lam-8,62
Lam-24,83
Lam- 10,63
Lam- 4,00
Lam- 9,73
Lam- 11,77

Sau og lam sleppt på beite 2015
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Sau, tapsprosent 2015
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Lam, tapsprosent 2015
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Rovviltutvalget.
Rovviltutvalget har bestått av:
Leder. Kristine Altin
Medlem: Torfinn Sivertsen
Medlem: Jon Inge Brakstad
Rovviltutvalget har i år hatt 3 utvalgsmøter, og deltatt på møter i
Rovviltnemda i region 6.
Utvalget har bl.a. jobbet med:
-dialog med gruppen «Felles plattform rovviltpolitikk i NT»
-deltatt på møte med NT Bondelag og FM før beiteslipp.
-evaluert eget mandat
-løpende kontakt med FM miljøvernavdeling
-arrangert dialogmøte med FMMA, FMLA og kommunene i fylket.
-holdt innlegg på samling for skadefellingledere og saksbehandlere i
kommunene, i regi av FMMA på Snåsa Hotell
-Sivertsen utfordret på vegne av utvalget, Terje Bø ved
miljødirektoratet,til debatt ang dagens regelverk på skadefellinger.
Men det ville han ikke stille opp på.
Dialogmøte
Rovviltutvalget med Torfinn Sivertsen som initiativtaker, inviterte i
august, alle kommunene, skadefellingslederne, FM miljøvernavdeling
og FM landbruksavdeling til et dialogmøte angående
de dårlige resultatene ved skadefelling av bjørn.
Møtet ble avhold på Statens Hus i samarbeid med
landbruksavdelingen, da miljøvernavdeling ikke ønsket dialog med
næringen før endt beitesesong.
14 av de inviterte kommunene, Fylkesmannens landbruksavdeling,
Fylkesmannens miljøvernavdeling og Statens Naturoppsyn var
representert på møtet.
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Fra NTSG deltok Torfinn Sivertsen, Morten Munkeby, Arvid Wold og
Kristine Altin.
Temaet på møtet var: «Resultater ved skadefelling av bjørn»
Det ble orientert om dokumenterte tap til bjørn, antall gitte
skadefellinger og resultater, fra 2012 – 2015. samt gitt en beskrivelse
av dagens situasjon.
Vi oppfordret kommune og skadefellingslederne om å forberede seg
på følgende punkter:
1. Fungerer skadefellingslaget godt nok hos dere?
2. Lykkes dere med fellingene?
3. Har dere de ressursene dere trenger, nok folk, gode nok hunder?
4. Er det riktig at kommunene skal ha dette ansvaret?
5. Ønsker dere mer hjelp av SNO, evt andre?
6. Setter dere vaktlister, slik at en får rullering?
Etter en gjennomgang hos kommunene ble det klart at 13 av de
fremmøtte 14 kommunene ikke er fornøyd med dagens situasjon.
Kommunene ga selv utrykk for at de ikke har de ressursene og
kompetansen som kreves.
Dette ble videreformidlet til Fylkesmannens representanter, samtidig
som Rovviltutvalget krevde at de ansvarlige tar grep.
SNO fikk tilslutt mulighet til å orientere om deres rolle og kompetanse
ved skadefelling.
I etterkant av dette møtet ble Rovviltutvalget i NTSG invitert til å
holde ett innlegg, på ei samling for kommunenes saksbehandlere og
skadefellingsledere, i regi av Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Dette var på Snåsa Hotell den 19.-20. november.
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Organisasjonen ble bedt om å legge frem våre forventninger til
kommune, skadefellingslag og fylkesmann i forbindelse med
skadefelling.
Her er Rovviltutvalget og NTSG sine forventninger slik de ble
presentert.
NTSG sine forventninger til FM:
-Gi raske fellingstillatelser, på et fornuftig grunnlag, slik
praksis er i dag.
-Følge opp kommunene og se til at de bruker SNO eller andre
hunde-ekvipasjer som er gode nok, til at skadefelling blir
utført.
-Arbeide for at skadefelling blir et statlig ansvar ,og ikke slik
som i dag da ansvaret blir skjøvet over på kommunene.
(Kommunene har ikke mulighet til å bygge opp den
kompetansen som kreves for at skadefellingene skal bli
effektive nok).
-Sørge for at arealet utenfor yngleområdene for bjørn blir
undersøkt på vårsnø, slik at eventuelle bjørner som
oppholder seg der, blir tatt ut.
(Dette vil være positivt både for å redusere tap i
kalvingsperioden hos tamrein, og vil virke svært
forebyggende mot tap på sau. Det vil også være en billig og
effektiv måte å ta ut skadedyr på).
-Arbeide opp mot direktoratet, for regelendring slik at effektive
skadeuttak er mulig.
-Resultat ved gitt skadefelling
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FM bør også:
 Arbeide aktivt innenfor de åpninger som rovviltforskriften gir,
å gå inn med skadefellinger på jerv i lisensfellings-perioden.

Tilleggs-forventninger til SNO:
-SNO får større ansvar for den praktiske gjennomføringen av uttaket i
felt.
-Forventer at SNO til en hver tid knytter til seg de beste hundeekvipasjene som er å oppdrive i Norge og Sverige.
(Skadefelling er ikke en arena for opptrening av hunder. KUN
DE BESTE ER GODE NOK!)
-SNO bør stille med helikopter der det er nødvendig for å
optimalisere sjansen for å lykkes,eks. for å flytte poster viss
det er nødvendig.
Forventninger til kommunene:
-Rask saksgang.
-Informere medlemmer av skadefellingslagene, om kriterier og
krav til ferdigheter og kompetanse, hos den enkelte jeger.
-Løpende dialog og samarbeid med beitenæringen og fagorganisasjon.
Og sette igang tiltak ved behov, eksempel kriseteam.
-Være behjelpelig med hvileplass og bevertning til utøvende
skadefellingslag.
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Forventninger til skadefellingslag:
-Jakte effektivt hele fellingsperioden.
-Bistå SNO med god lokalkunnskap.
-Gjennomføre årlige tiltak for kompetanseheving.
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Nord-Trøndelag Sau og Geit
Rovviltutvalget

Årsmelding Værholdet Sør.
Styret har i 2015 bestått av:
Leder Egil Solem
Styremedlem Rolf Martin Julnes
Styremedlem Ole Morten Reitan
Styremedlem Vigdis Lund
Styremedlem Bjørnar Buhaug
Det har i året som har gått vært avholdt ett styremøte i Værholdet Sør
og ett fellesmøte for alle ringene i Nord-Trøndelag. Aktivitet ut over
dette har foregått i de enkelte ringene, med varierende aktivitetsnivå.
Høsten 2015 ble det som vanlig arrangert kåringer i de fem ringene, og
det ble avholdt seks kåringer. En kåring for spæl, og resten for NKS. I
tillegg kåres det også noen værlam av enkelte små-raser i sør-delen av
fylket, spesielt grå trønder.
Ringene i Værholdet Sør har bra avsetning på salg av værene, men det
oppleves som en utfordring at det omsettes mange værer fra
namdalsringen også sør i fylket. Det er forsøkt å finne løsninger på
dette, men uten resultat, da ringene i Nord-Trøndelag ikke har en felles
forståelse av problemstillingen.
Avlsmessig klarer ringene i Verholdet Sør seg ganske bra. Totalt 76
NKS-værer født i 2014 fikk offisiell indeks høsten 2015, og av disse
oppnådde 10 værer 135 eller bedre i indeks ved indekskjøring H5.
Alle NKS-ringene har værer inne på denne topplisten. Den beste
risbitten ble 201470211 Fiba Bremeraunet med 141 i indeks, avlet
fram av Idar Bremeraunet i Leksvik. Spælringen fikk indeks på 12
værer, med 201470481 Dik Omli, avlet fram av Ragnar Omli, som
beste vær med 129 i indeks. Det ble ikke rekruttert noen nye
seminværer fra Verholdet Sør i 2015. Alle ringene fikk høsten 2015
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tilbud om å genteste aktuelle eliteværkandidater, men kun Leksvik
benyttet seg av dette.
Driften og aktiviteten i ringene er stort sett stabil. Spælringen har
mistet flere medlemmer, og er den klart minste ringen målt i antall sau
og innsatte værer høsten 2015. Økonomien er stort sett sunn og i
balanse, men et par av ringene har også her noen utfordringer de må ta
tak i.
Under følger årsmeldinger/oppsummeringer fra de respektive ringene:
Ring 221 Stjørdal og Meråker:
ring 221 granska 14 værer 1 var så godt som gjeld 2 mista vi på
beite.satte inn 15 kåraværer i høst og 2 Eliteværer, para ca 800 m vær
ca 100 ble innsiminert ryktes om bra tillslag .ca 75 prosent.Fikk solgt
alle eldre værer samt noen kåraværer.
Ring 222 Verdal-Frol-Skogn:
Styret har i 2015 bestått av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Styremedlem
Væransvarlig
1.vara
2.vara

Rolf Martin Julnes
Morten Munkeby
Jon Inge Bragstad
Ketil Okkenhaug
Audun Tiller
Stein Otto Bjørkeng
Johannes Fanum

Styret har hatt 2 styremøter, og har protokollført 8 saker, og laget har
hatt ett medlemsmøte.
Ringen har fått indeks på 36 værer, 24 i avdeling 1 og 12 i avdeling 2.
14 av disse værene har O-indeks fra 130 til 138. Det er satt inn 40
kåraværer til gransking, 25 i avdeling 1 og 15 i avdeling 2.
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Ringen har arrangert to kåringssjå, ett for hver avdeling. Det ble til
sammen kåra 84 værlam. Salgsdag for værer ble avholdt felles for
begge avdelingene hos Rolf Martin, og ringen opplevde å bli utsolgt
for værer, både gammelværer, risbiter og kåralam.
Som i fjor ble det tatt fersksæd fra Staur noen utvalgte dager, noe som
er med på å øke seminbruken i ringen, selv om det også insemineres
mye med frossensæd.
Medlemstallet i avdeling 1 er stabilt til tross for en del utskiftning de
senere årene, og avdelingen har nå 10 medlemmer. Søyetallet er
redusert noe til ca 1400 aktive ringsøyer i paringssesongen 2015. I
avdeling 2 har det vært en jevn økning i både antall medlemmer og
antall søyer og avdelingen har nå 9 medlemmer og ca 900 søyer.
Ring 223 Leksvik:
Det har vært begrenset aktivitet i ringen også det siste året. Det har
vært avholdt kåring, ellers har det ikke vært egen aktivitet i ringens
regi. Det meste av kommunikasjon foregår gjennom e-post og telefon.
I tillegg er Animalia sine nettsider en kilde til god informasjonsflyt.
Ringen består av 6 medlemmer og har det siste året hatt ca. 600
vinterfora sau. Tone Dahl Tveiten er dessverre på vei ut, og fra 1.
januar 2016 vil derfor ringen ha 5 medlemmer. Sauetallet ser likevel ut
til å øke en del da besetningen til Tveiten overtas av Bjørnar Buhaug,
samt at det er vekst i andre besetninger. Færre og større besetninger er
sammenlignbart med utviklingen i landbruket for øvrig.
Vi satte inn 11 kåraværer og 4 eliteværer høsten 2014. To av
eliteværene gikk kun halv sesong, for så å bli leid ut, noe som sikrer
effektiv og god økonomisk drift av ringen, i tillegg til at vi får benyttet
oss av flere gode værer. 1 av kåraværene ble slaktet over nyttår
grunnet mangelfull parringsteknikk, og 1 kåravær døde i løpet av
foringsperioden. Alle værene fikk indeks høsten 2015, men det var
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med svært tynn margin på flere av værene. 201470211 Fiba
Bremeraunet gjorde den beste jobben, og kom ut med imponerende
141 i indeks etter høstens gransking.
Vi har i høst gentestet fire eliteværkandidater i ringen. Dette for å sikre
at vi ikke avler på uønskede genmutasjoner, samt muligheten for å
selektere bruken på besetningsnivå basert på finnegenstatus.
Kåringen i 2015 ble avholdt i oktober som vanlig, og det ble kåret 14
værer. Nivået på værene var tilfredsstillende, men ikke like bra som de
siste par årene. Ved indekskjøring H4 er kun 10 av kåraværene
tilskuddsberettiget.
Det har i løpet av høsten kommet ønske fra en besetning i Mosvik om
å bli medlem i ringen, og det blir opp til årsmøtet eller ringstyret å
vurdere om ringen igjen skal ha medlemmer i Mosvik.
Økonomien er bra. Vi har egenkapital på bok, og budsjetterer hvert år
med ansvarlighet og en drift i balanse. Det er i høst etterspørsel etter 8
risbitter og 2 kåralam. Det betyr at etterspørselen også i år er i tråd
med det ringen klarer å tilby. Ringen har fortsatt noen utfordringer
med å få kjøpere til å gjøre opp for seg i tide.
Ring 225 Verran:
Ringen har 12 medlemmer med ca 1600 sau til paring. 275 sau ble
inseminert. Alle prøveværene fikk indeks, med 201470274 Fram
Størvoll som beste vær med indeks 137. Dessverre død. Høgste
elitevær ble da 201470256 Figaro Kilås med indeks 135.
Satte inn 16 prøveværer, 5 eliteværer og 4 granskaværer på Snåsa.
Ringen har hatt 1 styremøte og 1 medlemsmøte, samt årsmøte. Solgte
2 risbiter og 6 kåra lam.
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Styret har bestått av leder Ole-Morten Reitan, sekretær Ståle Lyng og
styremedlem Bjørn Olav Folden.

Ring 230 Spælringen:
Styret har bestått av:
Vigdis Lund - leder
Sture Sivertsen - styremedlem og veransvarlig
Tone Våg - styremedlem
Vi har ikkje hatt styremøtar, men kontakt via telefon og e-post.
Paula Berg Bjartan og Vigdis Lund representerte ringen på spelmøte
på Gardermoen i mars.
Vi var representert på møter i verholdet, og møte for ringane.
Dei tre medlemmane i Mosvik valgte i år å stå utom ringen.
Det har og gått ut to besetningar på Snåsa. Ei pga avvikling av
sauhaldet, og ei som må ta blodprøvar etter innkjøp av livdyr.
Kåringa var hos Sture Sivertsen med Kristine Altin og Stig Runar
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Størdal som dommarar, og Lars Johan Omli på pc`n.
Uttak av verane til ringen var hos Vigdis Lund
Vi satte inn 8 ringverar og 4 eliteverar.
Det blir i tillegg inseminert.
Det vart granska 13 verar. 12 fekk indeks. Frå 114 til 129, med 122 i
gjennomsnitt.
Alle verane som vart til overs vart solgt.
Takk for insatsen.

Kåring hos Sture Sivertsen, PC-dommer
Lars Johan Omli
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Årsmelding Værholdet Nord.
Alte Østre 30.1.2016

Årsmelding for Namdal vær-ring 226

2015.

Årsmøte for 2014 ble holdt på Skogmo Gjestgiveri 8 april 2015. Det
har vært 2 styremøter i tillegg har det vært brukt tlf og e-post. Det blitt
holdt et medlemsmøte med fokus på hvordan plukke ut værer som
passer søya, og hva man legger vekt på når man plukker ut liv lam.
Bjørnar Heia kom å fortalte hva han la vekt på når han valgte værer og
tok ut liv lam, etter på var det åpent for diskusjon og å dele egne
erfaringer. Årets prøve og eliteværer ble også presentert.
Det har hat to kåringsdager i år , på Skistad og Aune.
Det ble i 2015 granska 23 spel og 36 NKS alle fikk offentlig indeks.
Gjennomsnitte for NKS Grong-Høylandet 123 ( i fjor 122,9)
Overhalla- Namdalseid 127 ( i fjor 125,7)
Gjennomsnitt for Spel Grong-Høylandet 126,7 ( i fjor 126,2)
Overhalla -Namdalseid 118,3 (i fjor 119,9)
Snitte for landet : NKS 126,8 og Spel 125,4.
På kåringsdagen på Skistad ble det kåret 41 NKS og 18 Spel. I Aune
ble det kåret 14 NKS og 18 Spel
Til gransking i 2015 ble det satt inn: 23 NKS og 13 Spel i OverhallaNamdalseid
12 NKS og 10 Spel i Grong
-Høylandet.
Beste NKS vær ble 2014 70037 FIFIL Himo indeks 139 født hos
Arnstein Okstad. Beste Spel ble 201470404 STUR BJØRÅ indeks 136
født hos Nils Okstad og 201470414 STAUR AUNE indeks 136 født
hos Randi Lund og Tor Arne Olsen.
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Ved årsskifte eide ringen 77 værer.
Ringen hadde i 2015 tre værer som var interessant til semin. Det var
en NKS som kom gjennom nål øye.
Når det det gjelder økonomi viser vi til regnskapsutdrag fra Midt
regnskapslag.
Ringstyret vil takke medlemmene for bra jobb i 2015. En stor takk til
vertene på kåringsdagen Kjell Tore, og Randi og Tor Arne. Takk til de
som har værene på beite i sommerhalvåret.
MEN: våre medlemmer kan bli flinkere til å rapportere opplysninger
til sau kontrollen, og det er plass til flere på kåring.
Styret i 2015 : Stefan Skulstad
Morten Homstad
Sturla Heia
Kjell Tore Nagelhus
Stein Erik Saur

Kåring hos
Tor-Arne Olsen og
Randi Lund

35

Leder
Kasserer
Sekretær
Væransvarlig
Styremeldem

Årsmelding Nord Trøndelag Gjeterhundlag 2015
Styret har i 2015 bestått av:
Leder
: Kjell Johansen
Nestleder
: Hans Morten Eriksen
Styremedlemmer
: Johan Schei , Petter Landfald og
Kari-Anne H. Green
Eksternt innleid sekretær:
Eva Johansen
Det er avholdt 5 styremøter og en del telefonisk kontakt .
N-T gjeterhundlag har pr. i dag 68 medlemmer , som er en betydelig
og gledelig økning .
Vara til styret , Stefan Skulstad , representerte laget på årsmøtet til
NTSG ,og Johan Schei representerte laget på et tillitsvalgtmøte i
NTSG på Steinkjer.
Fra styret stilte Petter Landfald som representant på orienteringsmøte
for fylkeslag under årets NM.
Fylkeslagene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal
sendte inn forslag på nytt rådsmedlem fra region Midt til
gjeterhundrådet , og valgt ble Stig Runar Størdal, med Torfinn
Sivertsen som personlig vara.
Gjeter`n:
Det er kommet ut 2 utgaver av Gjeter`n i 2015.
Prøver:
I N-T cupen er det arrangert 4 prøver i kl. 1, 4 prøver i kl. 2, og 5
prøver i kl. 3.
Verdal – Levanger har arrangert 4 prøver i kl.1 i lokal cup.
Namdal gjeterhundlag arrangerte Scott`s minneprøve.
Stod arrangerte årets FM i kl. 1,2 og 3.
Til sammen har det vært 213 startende hunder på prøver i 2015, og 9
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nye hunder har oppnådd godkjent bevis.
Vinnere av årets N-T cup:
Kl. 1 . Johan Schei med Egon
Kl. 2 . Hans Morten Eriksen med Bonus
Kl. 3 . Kjell Johansen med King
Årets fylkesmestere :
Kl. 1 . Torgeir Aune med Diesel
Kl. 2 . Hans Morten Eriksen med Bonus
Kl. 3 . Petter Landfald med Kvikk
Årets unghund ble:
Kvikk med fører Petter Landfald
Vinner av Verdals-cupen:
Agnar Skjørstad med Terquel
Fylkeskampen ble i år arrangert av sørtrønderne. De som stilte fra N-T
i fylkeskampen var Kjell Johansen, Petter Landfald, Hans Morten
Eriksen, Johan Schei, Kari-Anne Hansen Green og Jostein Almaas.
Nord-Trøndelag vant kampen.
NM:
I 2015 var Nord-Trøndelag tildelt 4 plasser, og Petter Landfald med
Kvikk og Lady, og Jostein Omli med Litchie og Micro representerte
fylket.
Resultat: Petter med Lady ble nr 40, og Kvikk ble nr 67. Jostein Omli
ble nr 62 med Micro og nr 79 med Litchie. I 2016 har Nord-Trøndelag
3 plasser i NM.
Kurs:
Det planlagte kurset med Sør.Trøndelag ble avlyst av Sør-Trøndelag,
ukjent årsak.
Verdal/Levanger har arrangert 2 kurs, 1 på Verdal og 1 på Skogn.
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Namdal Gjeterhundlag arrangerte 2 kurs i februar og mars, samt 2 kurs
den 2-3 august på Namdalseid.
Til sammen var det ca 50 deltakere på kursene. Ett kurs planlagt i juli i
regi av Namdal Gjeterhundlag ble avlyst grunnet lite påmelding.
Treninger:
Det har vært ca 110 treningsdager fordelt på Harran, Namdalseid,
Stod, Verdal og Skogn.
Vil til slutt få takke dommere, saueeiere og alle som har hjulpet til
med både prøver, kurs og treninger. Uten dere hadde vi ikke kunne
hatt slik aktivitet.
Styret
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Takk til alle medlemmer,tillitsvalgte
og samarbeidspartnere
for innsatsen i året 2015!
- Styret i Nord-Trøndelag Sau og Geit. 03.02.16
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