Årsmøte i Oppland Sau og Geit
15. februar 2008 på Spåtind høyfjellshotell, Nord Torpa
Sak 1. Åpning:
Møtet startet med diktlesing v/Arnfinn Eng fra Framsteg ungdomslag.
Leder i Nordre Land Sau og Geit Terje Bakken ønsket på vegne av lokallaget vel møtt til
årsmøte i Oppland Sau og Geit 2008. Hans ønsket velkommen og sa litt om småfeholdet i
Nordre Land Sau og Geit sitt område. Bakken overlot ordet til jordbrukssjef Merete Glorvigen
som orienterte om særtrekk ved Nordre Land kommune.
Jordbrukssjef Merete Glorvigen ønsket velkommen til Nordre Land kommune. Hun beskrev
kommunen som en miniatyr av Oppland fylke med store klima og høgdeforskjeller.
Folketallet i kommunen er i dag på 6700 innbyggere, men beklageligvis er folketallet
nedadgående. Dokka er senter i kommunen med ca 3000 innbyggere. Kommunen er 6. største
kommune i Oppland målt i jordbruksareal. Næringslivet er bredt og det er 855 bedriftsenheter
i kommunen. Offentlig tjenesteyting, varehandel, industri, jord og skogbruk, bygg og anlegg,
transport og private tjenester er de viktigste arbeidsplassene i omfang i den rekkefølgen som
ble nevnt. Kommunen er i 2008 i ferd med å sluttføre en Strategisk nærings- og utviklingsplan
(SNU) for Nordre Land. Visjonen er: ”Ekte landsbyliv”. Grunnverdiene er: Åpen, nær og
skapende. Viktigste satsinger er næringsutvikling og bolyst/kultur/trivsel. Planen omfatter alt
næringsliv i Nordre Land der primærnæringene er inkludert. I Skogbruket satses det nå aktivt
på bioenergi. Nordre Land er en grovfôrkommuene med mye husdyr. Bare 10% av arealet
anvendes til korn. Totalt er det 227 søkere om produksjonstilskudd. Av disse er 165
husdyrbrukere. Av gardene med husdyr er det 59 som har sau. 29 produsenter i kommunen
driver økologisk og er godkjent av debio. Det er laget egen beitebruksplan og beredskap plan i
kommunen. Disse ble ferdigstilt i henholdsvis 2002 og 2006. Eget utvalg er nedsatt for å
arbeide med forebyggende tiltak for tap av dyr på beite.
Årsmøtet minnet Håkon Sigstad med et minutts stillhet.
Lederen Kristin Bakke Lajord ønsket velkommen til årsmøte og takket for åpning med
kulturinnslag og velkomst fra lokallag og kommunen. Lederens velkomsttale er vedlagt.
Sak 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.
Årsmøte ble gjort kjent i brev datert 27. desember 2007. Årsmelding med innkalling ble sendt
til alle alle medlemmer 19. januar 2008 og innkalling ble sendt per brev til alle lokallag dater
31. januar 2008.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
Sak 3. Opprop.
Ken Lunn foretok opprop. Følgende møtte på årsmøtet 2008:
Lag:
Lesja
Dovre
Skjåk
Lom

Deltagere:
ingen
Gunnar Holum
Kåre Nygjerdet
ingen

Vågå
Sel
Heidal
Nord Fron
Sør Fron
Ringebu
Fåvang
Øyer/Tretten
Østre Gausdal
Vestre Gausdal
Fåberg
Biri
Snertingdal
Vardal
Østre Toten
Toten III
Kolbu
Vestre Toten
Hadeland
Søndre Land
Nordre Land
Etnedal
Sør Aurdal
Nord Aurdal
Vestre Slidre
Øystre Slidre
Austvang
Øye
Vang

Hans Petter Vaberg, Anders Svare
Leif Arne Storrustløkken
ingen
Ola Massing Sylte, Anne Kari Veikleenget
Hans Rønshaugen, Knut Kjorstad
ingen
Hans Hjelstuen, Sigurd Krekke
Tobias Stubrud
Torgeir Nordlien
Leif Arne Kvisberg
Liv Gruven Hansen, Torbjørn Hansen
Alf B. Ouren, Andreas Karlstad
Arne Hellerud
Svein Arne Mæhlum
Ole M. Fjørkenstad
Ole Bekkelund
Anita Schjøll
Johannes Hubred
ingen
Ivar Vesterås
Åsmund Strømsjordet
ingen
Ole Arne Øyhus
Melvin Håvelsrud
Knut Ola Ødegård
Ove Røsseng, Harald Lund
Arne Havro
Kjell Gudmund Svien
ingen

Styret:

Kristin Bakke Lajord, Terje Bakken, Susanne Ramstad Brenna,
Pål Kjorstad, Inger Sørum
Ken Lunn
Gudmund Skotte
Gunnar T. Breivik
Pål Kjorstad, Hans Petter Vaberg.
Gunnar Stuve, Olav Haavi og Hans Hjelstuen.
Ingrid Arneng, Kristin Bakke Lajord
Oddleiv Juvkam, Oppland Bondelag, Gunnar Larsen, Oppland
Bonde- og Småbrukarlag, Jon Olav Husabø, Nortura, Erling
Skurdal, Fylkesmannen i Oppland, Kjell Smestad, Torkjell
Solbakken, Hans Petter Vaberg, Arne Rogne, Arne Karlstad.

Sekretær:
Valgnemda:
Avlsutvalget for geit:
Avlsutvalget for sau:
Æresmedlemmer:
NSG:
Gjester:

Det møtte totalt 33 stemmeberettigede utsendinger i tillegg til styremedlemmene.
Sak 4. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møtelederen.
Anita Schjøll og Anders Svare ble enstemmig valgt.
Sak 5. Årsmelding for styret i 2007.
Leder Kristin Bakke Lajord gikk gjennom styrets årsmelding.

Erling Skurdal orienterte om småfeholdet i fylket og organisert beitebruk.
Rovviltansvarlig i styret Pål Kjorstad gikk gjennom rovviltbolken.
Pål Kjorstad orienterte om organisering/opplegg for avlsarbeidet på sau i Oppland.
Gunnar T. Breivik orienterte om avlstiltak på geit.
Ord i saken:
Hans Hjelstuen: Ros til styret og sekretær for innholdsrik årsmelding.
Årsmeldinga ble enstemmig godkjent.
Sak 6. Reviderte regnskaper for 2007.
Ken Lunn gikk gjennom regnskapene for Oppland Sau og Geit for 2007.
Ord i saken:
ingen
Regnskapene ble enstemmig godkjent.
Sak 7. Saker som styret/laga vil ha behandla
Årsmøtesak: 7.1 Sak fra Øystre Slidre Sau og Geit – Organsiering av geitavl i Oppland Fylke
framover. (se vedlegg)
Innstilling til vedtak:
Styret i Oppland Sau og Geit foreslår at Fylkeslaget oppnevner et Fagråd Geit i Oppland.
Fagrådet overtar avlsutvalget for geit sine oppgaver, samt arbeider med økt engasjement i
bruk av semin på geit. Fagrådet gis også i oppgave å styrke arbeidet med faglige og sosiale
tiltak for geitholderne i fylket. Fagrådet oppnevnes for en to-årsperiode for perioden
01.03.2008 – 28.02.2010.
Om styrets forslag om opprettelse av Fagråd for geit vedtas oppnevnes følgende medlemmer
til Fagråd for Geit i Oppland:
Leder: Håkon Gjelstad, 2940 Heggenes (styrets representant)
Nestleder: Øivind Krogsveen, 2634 Fåvang
Sekretær: Aud Hovde, 2686 Lom, TINE-rådgiver
Ord i saken:
Gunnar Breivik: Etterlyser oversikter over journaler i geitportalen med resultater på semin og
kjeingsresultat.
Sigurd Krekke: Regner med at det Oppland gjør mtp organisering er samordnet med NSG
sine planer for organisering.
Ingrid Arneng: Redegjorde for hvor langt NSG er kommet med sitt arbeid gjennom et utvalg
som er nedsatt for å se på framtidig organisering.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
Årsmøtesak: 7. 2 Sak fra Skjåk Sau og Geit – Saksbehandlingstid og individuelt beregnet
erstatning for rovvilttap. (se vedlegg)

Innstilling til vedtak:
Oppland Sau og Geit oppfordrer Fylkesmannen til å bidra til at Forvaltningen reviderer
skjemaet, slik at det blir enklere å fylle ut og tilrettelegger for raskere behandling av
saker/klagesaker.
Ord i saken:
Erling Skurdal: Orienterte om at verdien av det enkelte dyr kommer automatisk fram i
programverktøyet som brukes for beregning av erstatningstap. Det er mulig å klage om en
ikke er fornøyd. Dagens skjema er ikke gode nok og gjør at det er en del misforståelser ved
utfylling. Det skaper merarbeid i forvaltningen og reduserte oppgjør om det er for mangelfullt
utfylt fra søker. Skurdal bekreftet at han vi lage en veileder til bruk ved utfylling av skjemaet
Veilederen kan legges ut på nettsida til OSG.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
Årsmøtesak: 7.3 Ekstakontingent rovvilt 2008.
Forslag til vedtak:
Kontingenten fastsettes til 15 kroner per medlem for 2008. Fylkeslaget sender krav til
lokallaga på kontingent basert på medlemstallet i 2007.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
Sak 8. Valg
Gudmund Skotte la fram valgnemndas innstilling.
Håkon Gjelstad og Kjell Ivar Bergehagen som var foreslått som nye til styret presenterte seg
for årsmøtet.
8a. Leder for 1 år:
Valgnemndas innstilling:

Pål Kjorstad

(ny)

Pål Kjorstad ble valgt med 34 stemmer. 4 blanke.
8b. Syremedlemmer for 2 år:
Valgnemndas innstilling:
Susanne Ramstad Brenna
Kjell Ivar Bergehagen
Håkon Gjelstad (geiterepresentant)

(gjenvalg)
(ny – for 1 år)
(ny)

Susanne Ramstad Brenna ble valgt med 37 stemmer. 1 forkastet.
Håkon Gjelstad ble valgt med 38 stemmer.
Kjell Ivar Bergehagen ble valgt med 37 stemmer. 1 blank.
8c. Nestleder for 1 år:
Valgnemndas innstilling:

Kjell Ivar Bergehagen

(ny)

Valgt ved akklamasjon.
8d. 3 varamedlemmer til styret for 1 år – i nummerrekkefølge:
Valgnemndas innstilling:
1. Alf Bernhard Ouren, Biri

(gjenvalg)

2. Astrid Venås Sønstegård, Gausdal
3. Randi Flåten,Vågå (geiterepresentant)

(ny)
(ny)

De 3 vararepresentantene ble valgt ved akklamasjon.
8e. Revisor for 1 år:
Valgnemndas innstilling:

Toten Regnskapskontor AS, Eina

(gjenvalg)

Valgt ved akklamasjon.
8f. 2 medlemmer til valgnemda med personlige varamedlemmer:
Valgnemndas innstilling:
Johan Dyste, Kolbu m/vara Arne Hellerud, Snertingdal
Bjørg T. Skrebergene, Ø. Slidre m/vara Inger Sørum, Austvang
Valgt ved akklamasjon.
8g. Leder i valgnemda for 1 år
Valgnemndas innstilling:
Odd Fossum, Øyer/Tretten m/vara: Gudmund Skotte, Lesja
Valgt ved akklamasjon.
8h. Møteleder for årsmøtet i 2009:
Valgnemndas innstilling:
Pål Kjorstad m/vara Kjell Ivar Bergehagen.
Valgt ved akklamasjon.
8i. Godtgjørelse til leder for 2008:
Valgnemndas forslag på godtgjørelse til leder for 2008 er kr. 20.000.
Enstemmig vedtatt.
8j. Møtegodtgjørelse for møter i 2008:
Valgnemndas forslag på møtegodtgjørelse i 2008 er kr. 120 per time fra avreise til
hjemkomst. Kjøring dekkes etter Statens satser (for tiden kr. 3 per km).
Enstemmig vedtatt.
8k. Godtgjørelse til rovviltansvarlig i styret for 2008:
Valgnemndas forslag på godtgjørelse til rovviltansvarlig for 2008 er kr. 5.000 fast + kr 120
per time for utført arbeid.
Enstemmig vedtatt.
Sak 9. Arbeidsoppgaver og budsjett for 2008.
Arbeidsoppgaver 2008:
 Organisasjonskurs i mars/april
 Møte med rovviltnemnda 27. mars.
 Fagdag for geiteholdere i juni.
 Planlegge seminar – sammen med årsmøte og fylkeslagets 60-års jubileum.










Beitedag i august.
Kontaktmøter.
o med faglaga.
o med Nortura
o felles styremøte med Hedmark Sau og Geit
Planlegge regionmøter i januar 2009.
Oppdatering av hjemmesida til OSG.
Delta på styremøte, årsmøte eller medlemsmøte i lokallag.
Gjennomføre styremøter etter oppsatt plan.
Opprette fagråd geit – bistå fagrådet med arbeidet.

Forslag til budsjett for fylkeslaget i 2008.
Fylkeslaget 2008
Budsjett 2008 Regnskap 2007 Regnskap 2006
Inntekter:
Kontingenter
165.000
166.710
163.780
Roviltkontingent
20.000
19.800
28.410
Sponsor/annonser med mer
40.000
36.000
35.110
Renteinntekter
25.000
21.393
13.730
Sum inntekter
250.000
243.903
241.030
Utgifter:
Sekretærtjenester
Ledergodtgjørelse
Tillitsvalgtgodtgjørelse
Rovviltarbeid
Regnskap/annet
Arbeidsgiveravgift
Kontorleie inkl tlf/data
Revisjon/regnskap
Rekvisita
Årsmelding/annonser
Årsmøte
Styremøter
Andre kurs/møter
Porto
Reisekostnader
Premier/gaver
Andre kostnader
Sum utgifter
Resultat

25.000
20.000
45.000
20.000
5.000
9.000
10.000
3.000
2.000
15.000
50.000
5.000
5.000
8.000
22.000
4.000
2.000
250.000

20.000
20.000
58.000
20.000
4.800
14.495
10.000
2.112
2.241
23.870
60.309
4.184
1.670
8.798
22.190
4.866
1.204
278.739

20.000
40.000
37.320
21.920
5.340
7.406
10.000
2.245
1.615
24.399
62.727
5.571
19.451
9.141
23.752
1.930
2.916
295.733

0

-34.836

-54.703

Ord i saken:
Erling Skurdal: Ser stor nytte av å være med på en del styremøter i fylkeslaget mtp samarbeid
med Fylkesmannen.
Styrets arbeidsplan og budsjett for 2008 ble enstemmig godkjent.

Sak 10. Tid og sted for årsmøte og seminar 2009.
Årsmøte og seminar 2009 blir i Valdres med lokallaga i Vang i Valdres som vertskapslag.
Tidspunkt for årsmøte blir fredag 13.02.2009 eller fredag 20.02.2009. Quality Hotell,
Fagernes er et aktuelt sted.
Oppland Sau og Geit er 60 år i 2009 og det vil markeres med en jubileumsfeiring på årsmøtet.
Fylkeslaget ønsker innspill i tilknytning til jubileumsfeiringa.
Sak 11. Avslutning.
Hilsning fra Oppland Bondelag v/Oddleiv Juvkam.
Samarbeide for å oppnå best mulig økonomiske vilkår for saueholdet og utfordringer knyttet
til beitebruk og rovdyrtap var hovedbudskapet i hilsningstalen fra Bondelaget.
Orientering fra Nortura v/John Olav Husabø.
15% for lite lam i 2008 i forhold til behovet i markedet. 5% av saueprodusentene har sluttet.
5% av produsentene har sluttet i år. Nedgang fra 20.000 til 15.000 på få år.
Sauetallet gikk ned 5% i 2007.
Fettrekket halvert de siste åra og kvalitetsutviklingen har vært god.
Mye av utfordringen i saueholdet ligger i å gjøre de rette valg ved bygging til sau. Her er det
behov for innovasjon, og Nortura satser på å rekruttere gode rådgivere med bygg som
spesialområde. Effektiv drift – gir færre timer arbeidsinnsats per kg lammekjøtt og gjør
produksjonen interessant for ungdom å satse på.
Norsk sau er avhengig av utmark og det er her vi bygger de gode historiene. Utmarka er en
viktig ressurs og vi må forvalte denne på en god måte.
Folk er villig til å betale for ”de gode historiene”! Lam er sesongvare og hører høsten til. Lam
rett fra fjellbeite!
Telespor A/S er et samarbeid mellom Telenor og Nortura for å finne løsninger for å spore opp
dyr på beite ved hjelp av mobilsignaler (GSM). Her er det på gang et produkt hvor vi i
framtida kan følge med på hvor dyra er til enhver tid.
Vokterhundprosjektet v/Kjell Smestad.
Smestad orienterte om vokterhundprosjektet, og hvordan de har lært å bruke hund for å
oppsøke sauekadaver. Dette for å kunne dokumente skader.
Hilsning fra Oppland Bonde- og Småbrukarlag v/Gunnar Larsen.
Ønsket lykke til med arbeidet for småfeholdet og inviterte til aktivt samarbeid.
Nyvalgt styreleder takket for tilliten. Pål Kjorstad sa han ønsket seg et aktivt og engasjert
styre som sammen kan arbeide for å gjøre et best mulig arbeid for medlemmene.
Til slutt takket Kristin Bakke Lajord for et godt årsmøte og for fint engasjement. Hun takket
Nordre Land for bistand med arrangementet. Hun ønsket vel møtt til årsmøtemiddag og
fagseminar lørdag og søndag. Til slutt takket hun for seg og overrakte klubba til den nyvalgte
leder Pål Kjorstad.
Sak 12. Årsmøtets festmiddag med utdeling av premier og utmerkelser.
Styremedlemmene Susanne Ramstad Brenna og Inger Sørum ledet festmiddagen som hadde
115 deltagere.
1. Fylkeslagets diplom ble tildelt Arne Rogne, Arne Karlstad og Pål Kjorstad.

2. Premie for beste avkomsgranska vær ble tildelt Hans Petter Vaberg.
3. Premie for beste bukk ble tildelt Bente og Andres Wangesteen.
4. Premie for beste gjeterhund ble tildelt Torkjell Solbakken.
Under middagen holdt Ingrid Arneng hilsningstale fra NSG. Leder Kristin Bakke Lajord
overrakte gaver og takket Gunnar Breivik for innsatsen som sekretær i avlsutvalget for geit,
Inger Sørum for innsatsen som styremedlem, Ingebreth D. Sandbu for innsatsen som 1.vara til
styret og Sigurd Krekke for hjelp med album fra 50 års jubileet. Pål Kjorstad overrakte gave
og takket Kristin Bakke Lajord for 8 års innsats i styret og 5 år som leder av fylkeslaget.
Framsteg ungdomslag underholdt etter årsmøtemiddagen.
Sak 13. Fagseminar.
Årets fagseminar ble holdt i tilknytning til årsmøtet med følgende fagprogram:
Lørdag 16.februar:
Ny dyrevelferdslov v/Regiondirektør Anders Prestegarden, Mattilsynet, Regionkontoret i
Brumunddal.
Tilleggsnæringer i småfeholdet!
Slik driver vi v/Bente Rakstad, 2940 Heggenes
Småskala matprodusenter – kurs og opplæringsmulighet, hvilke støtteordninger finnes og
hvor kan vi hente kompetanse v/Morten Kleiven, Valle videregående skole.
Produksjonslokaler til småskala matproduksjon. Hva kreves ved ulike produksjoner og hva
bør vi være mest oppmerksomme på med tanke på matvaresikkerhet v/Veterinær Tor Odd
Silset, Mattilsynet, Regionkontoret i Brumunddal.
Spørsmål til Mattilsynet om krav med mer.
Søndag 17. februar:
Avlsarbeid på sau i NSG – framtidsstrategier v/Avlssjef Thor Blichfeldt, NSG
Avlsarbeid på besetningnivå i værring v/Steinar Bergerud, Uvdal
Gruppediskusjon/plenumsdebatt på avlsarbeid

Spåtind, Nordre Land 15. februar 2008.

Anita Schjøll

Anders Svare

Kristin Bakke Lajord
Møteleder

Ken Lunn
sekretær

