
Årsmøte i Oppland Sau og Geit  

9. februar 2007 på Spitsbergsæter, Ringebu  

  

Sak 1. Åpning:  

Møtet startet med musikk v/Æresmedlem i Fåvang Sau og Geit Erland Myhrmoen og 

saueholder Hans Lyshaug. De spilte sauevalsen og en masurka.  

Leder i Fåvang Sau og Geit Hans Hjelstuen ønsket på vegne av de lokale arrangørene Fåvang 

og Ringebu Sau og Geit vel møtt til årsmøte i Oppland Sau og Geit 2007. Hans ønsket 

velkommen til Opplands største sauekommune med et aktivt saue- og beitehold. Hjelstuen 

overlot ordet til ordfører Anders A. Fretheim.  

Ordfører Anders A. Fretheim ønsket velkommen til Ringebu kommune. Han orienterte om 

særtrekkene ved kommunen. Han nevnte primærnæringene, jakt og fiske, industrien, 

hytteutbygging og turisme og den største satsinga siste åra som er utbygginga i Kvitfjell. 

Fretheim kom også i sin tale inn på miljøutfordringene som nå er satt på dagsorden som delvis 

relateres til utslipp pga økt levestandard. Han ser for seg endringer i verdenssamfunnet de 

næreste åra som konskvens av disse utfordingene. Han avsluttet med å ønske Oppland Sau og 

Geit lykke til med årsmøtet 2007.  

Musikerene spilte budeievalsen Berits vals og en reinlender før Leder Kristin Bakke Lajord 

overtok ordet. Lederen ønsket velkommen til årsmøte og takket for flott åpning med 

kulturinnslag og velkomst fra kommunen. Hun takket spesielt Ordføreren for hilsningstale og 

til Hans Hjelstuen for velkomstord og hjelp med forberedelser til årsmøte. Lederens 

velkomsttale er vedlagt.  

Leder overlot møteledelsen til Knut Evensen, som ble valgt til møteleder i forrige årsmøte.  

Sak 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.  

Innkalling til årsmøte ble gjort i brev datert 27. desember 2006. Årsmelding med innkalling 

ble sendt til alle lokallag 13. januar 2007 og en påminnelse i brev dater 22. januar 2007.  

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.  

Sak 3. Opprop.  

Ken Lunn foretok opprop. Følgende møtte på årsmøtet 2007:  

Lag: Deltager:  

Lesja Gudmund Skotte, Torstein Selsjord  

Dovre Ola Sæteren  

Skjåk Sissel Skogheim  



Lom Randi Slålien  

Vågå Mathias Snerle, Anders Svare  

Sel Ingebreth Drange Sandbu  

Heidal ingen  

Nord Fron Ola Massing Sylte, Anne Kari Veikleenget  

Sør Fron Konrad Trettengen  

Ringebu Jan Erik Brenden  

Fåvang Hans Hjelstuen, Engebreth Pallsveen  

Øyer/Tretten Anders Ledum  

Østre Gausdal Torgeir Nordlien  

Vestre Gausdal Leif Arne Kvisberg  

Fåberg Liv Gruven Hansen, Oddgeir Jørstad  

Biri Anne Berit Berger, Andreas Karlstad  

Snertingdal Arne Hellerud  

Vardal Svein Arne Mæhlum  

Østre Toten Ole M. Fjørkenstad  

Toten III Siv Nøkleby  

Kolbu Peder Leirdal  

Vestre Toten Johannes Hubred  

Hadeland ingen  

Søndre Land Ivar Vesterås  

Nordre Land Edin Rosenberg  

Etnedal Jon Olav Espeliødegård  

Sør Aurdal Kristoffer Lundene  

Nord Aurdal Melvin Håvelsrud  



Vestre Slidre Bente Marie Myhre  

Øystre Slidre Nils Skrebergene, Harald Lund  

Austvang Einar Heen Hjelle  

Øye ingen  

Vang Siri-Gro Solemsli  

Styret: Kristin Bakke Lajord, Terje Bakken, Susanne Ramstad Brenna,  

Pål Kjorstad, Inger Sørum, Knut Evensen (1.vara og møteleder)  

Sekretær: Ken Lunn  

Valgnemda: Ola Sæteren  

Avlsutvalget for geit: Gunnar T. Breivik  

Avlsutvalget for sau: Einar Moe  

Æresmedlemmer: Lars Lauvsletten, Håkon Sigstad og Hans Hjelstuen.  

NSG: Lars Erik Wallin, Ingrid Arneng, Sigurd Krekke  

Gjester: Ola Råbøl , Oppland Bondelag, Nina Nordrum, Nortura, Erling 

Skurdal, Fylkesmannen i Oppland, Torkjell Solbakken, Randi Nerby og 

Terje Bakken.  

Det møtte totalt 37 stemmeberettigede utsendinger i tillegg til styremedlemmene.  

Sak 4. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møtelederen.  

Jan Erik Brenden og Bente Marie Myhre ble enstemmig valgt.  

Sak 5. Årsmelding for styret i 2006.  

Leder Kristin Bakke Lajord gikk gjennom styrets årsmelding.  

Erling Skurdal orienterte om småfeholdet i fylket og organisert beitebruk.  

Terje Bakken orienterte om avlsarbeid på sau i Oppland.  

Gunnar T. Breivik orienterte om avlstiltak på geit i fylket.  

Inger Sørum orienterte om geiteholdet.  

Rovviltansvarlig i styret Pål Kjorstad gikk gjennom rovviltbolken.  



Ord i saken:  

Harald Lund. Påpeker at det i årsmeldinga ikke er oppført ammegeiter i Øystre Slidre. Det er 

uteglemt en buskap.  

Gudmund Skotte. Ros til Pål Kjorstad for innsatsen i rovviltarbeidet, særskilt for artikler i 

media.  

Erling Skurdal. Næringa ville ikke ha erstatning bare utover normaltap, men pga dokumentert 

tap. Lite er dokumentert og dette blir ei utfordring også framover. Viktig med god 

dokumentasjon og alle bør legge arbeid i utfylling av søknader og god dokumentasjon. I dag 

er det behandlet 470 saker og bare mottatt ca 10 klager. Kommunen og næringa må jobbe 

sammen om tiltak mot skader. Videre orienterte Skurdal om vokterhundprosjektet som pågår.  

Einar Moe. Honnør til den nye avlssjefen i NSG for godt arbeid med tanke på omorganisering 

av avlsarbeidet og indeksberegningene. Oppland har stor oppslutning om kåringa. Vi har stor 

vrakingsprosent i fylket, spesielt på ull og er vi for strenge?  

Årsmeldinga ble enstemmig godkjent.  

Sak 6. Reviderte regnskaper for 2006.  

Ken Lunn gikk gjennom regnskapene for Oppland Sau og Geit for 2006.  

Ord i saken:  

Ingen ønsket ord i saken.  

Regnskapet ble enstemmig godkjent.  

Sak 7. Saker som styret/laga vil ha behandla  

Sak 7.1 Sak fra Vestre Toten.  

Klippetrekk lagt til avregningspris for sau og lam.  

Dette er noe vi ikke kan akseptere, klipping må spesifiseres ved fakturering. Det kan heller 

ikke være riktig og solidarisk at de som klipper selv skal bli ilagt klippetrekk.  

Blir klippetrekket videreført som nå, må en forvente at ull er et biprodukt i nær framtid på lik 

linje med hud og innmat.  

Johannes Hubred la fram saken fra laget.  

Styrets forslag til vedtak: NSG bør arbeide for at det i framtida ikke skal trekkes i 

avregningsprisen for hjemmeklipte lam og sau, og at det blir lik praksis på alle slakterier. 

Hjemmeklipping er viktig også med tanke på å opprettholde kunnskap om klipping.  

Kompensasjon for innsamling av ull i lokallaga må videreføres. Dette er en vesentlig 

inntektskilde i lokallaga.  



Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

Sak 7.2 Sak fra Øystre Slidre.  

Nedforingskompensasjon:  

Nedforingskompensasjonen må justeres opp i årets jordbruksforhandlinger. Satsene har stått 

stille i mange år. Øystre Slidre blir hardt rammet av nedforing hvert år. Økonomiske 

beregninger viser at vi taper ved å bli pålagt nedforing. Dette sjøl uten at arbeidskostnadene 

er tatt med. Vi vet at det også er en betydelig ekstra arbeidsbelastning for bonden.  

Oppsett over beregnede tap ble lagt fram i årsmøtet av utsending Harald Lund.  

Forslag til vedtak: Saken ses i sammenheng med sak 7.4 fra styret.  

Enstemmig vedtatt.  

Sak 7.3 fra Dovre:  

PRODUKSJONSTILSKUDD SAU  

Dovre sau og geit fremmer følgende sak for Oppland Sau og Geit, med anmodning om at 

saken fremmes for fylkeslaget, som igjen anmodes om å få dette inn mot 

jordbruksforhandlingene.  

Omlegging av tilskudd.  

Tilskudd for påsettlam er tatt bort.  

Tilskudd for vaksne søyer er økt, og slaktefrist er endret fra 1.mars til 1.januar.  

Konsekvenser.  

Slaktesøyer som skal sjaltes ut, og som skulle vært slaktet på høsten fores ofte til etter 

nyttår som et resultat av ordningen.  

De minste besetningene ≤ 75 tjener på å spekulere i dette både på produksjons- og 

avløsertilskuddet.  

Slakteriene har kapasitet til å ta unna denne slaktesauen både tidlig og sen høst.  

Både uheldig og lite profesjonelt å fore på sauer på denne måten.  

Midler som tidligere gikk til påsettlam, går nå til å fø på ikke produktive dyr.  

Bortfall av tilskudd for påsettlam vil i mange tilfeller ramme hardest i de besetningene 

som har store rovdyrtap, og som pga. dette ofte har høy %-andel av slike.  

Løsningsalternativer.  



Alt.1:  

Tilbake til gammelt system hvor alle dyr som fores til etter 1.mars får tilskudd, og da 

gjeninnføres tilskudd på overforingslam som slaktes i påsketider. Dette vil være en stimulans 

for å holde tilbake å fore på de lammene som ikke er slaktemodne om høsten. Kvaliteten vil 

bli bedre, og det vil bli et lite påfyll av ferske lam mot påske.  

Alt.2:  

Gå over til produksjonstillegg pr. lamsøye generelt.  

I teorien vil ulempen da bli at tilskuddet forsinkes fra søknad i januar, til søknad i august.  

I praksis vil ikke dette bety noe vesentlig for den enkelte når dette kommer i gjenge.  

I tillegg mener vi at tiden nå er inne for å øke grensen for høy sats som i dag ved 75 dyr, til 

100 dyr.  

Styrets forslag til vedtak:  

NSG bør arbeide for at alle produksjonsdyr får tilskudd. Dette for ikke å ramme de som starter 

opp, og de som har store rovdyrtap og derved får unormalt stort påsett.  

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

7.4 Sak fra styret:  

Kompensasjon for frammøte til måling og kompensasjon for nedfôring.  

Kompensasjon for frammøte med dyr til måling av radioaktivitet må gis til alle. 

Minstekompensasjon kr 1000.  

Kompensasjon for frammøte med dyr til 2.gangs måling for radioaktiviet bør innføres. 

Minstekompenasjon kr: 1000.  

Dagssats for kompensasjon for nedfôring foreslås hevet fra 5 til 6 kr per dyr per dag.  

Styrets forslag ble vedtatt med forslag om heving av dagsatsen fra 5 til 8 kr per dyr per dag.  

7.5 Sak fra styret:  

Avlstiltak for sau i Oppland.  

Styret sitt forslag: Årsmøtet vedtar dannelse av værringen Oppland med følgende organisering 

faglig og regnskapsmessig:  

Avlsutvalget i Oppland blir frå nå av òg fungerande som styre i Ring Oppland.  



Styret i Ring Oppland får full disposisjonsrett over egenkapitalen for avlsarbeid på sau 

frå 1/1-07 på kr. 1.914.236-, men OSG skal fortsatt ha det organisatoriske og 

regnskapsmessige ansvaret.  

Styret i Ring Oppland skal bestå av 4 personer, der 3 blir valgt av ringane og ein av 

styret i OSG.  

Regionsekretæren er sekretær i Ring Oppland.  

Styret i Ring Oppland velger 1 medlem til regionutvalget.  

Styret i Ring Oppland skal i framtida ta seg av alle avlsoppgavene i Oppland, m/bl.a. 

plikt og ansvar for kåringer, versalg/kjøp, fersksædruter m.m.  

Dagens ringer skal vera underlagt Ring Oppland og plikter i framtida å levere 

regnskap og årsmelding kvart år til styret i Ring Oppland.  

Sentralt tilskott utbetales til Ring Oppland. Likevel skal alle ringane få minst det 

tilskottet som dei til kvar tid får tilkjent frå sentralt ledd.  

Det vert ut frå dette laga vedtekter for Avlsutvalget /styret i Ring Oppland, som styret 

i OSG godkjenner.  

Ord i saken:  

Ola Sæteren: Orienterte om forskjellen fra Oppland til andre fylker med tanke på ringarbeidet. 

Han viste til at ringene i andre fylker drev sjølstendig, mens vårt fylke har lagt det opp som et 

samarbeidsprosjekt der fellesskapet ivaretar alle.  

Lars Erik Wallin: Generalsekretæren i NSG ser ingen betenkeligheter i oppsettet Avlsutvalget 

for sau i Oppland la fram for årsmøtet. Han sier til spørsmålet om hvordan en håndterer en 

eventuell konflikt mellom styret for Ringen Oppland og styret i OSG, at NSG sine vedtekter 

allerede ivaretar dette. Styret i NSG må ved eventuelle konflikter gripe inn og bidra til at slike 

blir løst. Som overbygging for fylkeslaga er det Landslaget sin oppgave.  

Anders Svare: Kan ikke forstå at noen vil ha innvendinger på måten Oppland organiserer sitt 

avlsarbeid på. Han mener det må skyldes manglende kunnskap om den faktiske situasjonen. 

Han gir honnør til NSG for at det har skjedd mye positivt med tanke på gjennomføring av 

saueavlen på siste året.  

Bente Marie Myhre: Stilte spørsmål om hva som er forskjellen på organiseringa i Oppland i 

forhold til andre fylker.  

Avlsutvalget og styrets forslag til organisering faglig og økonomisk ble enstemmig vedtatt.  

7.6 Sak fra styret:  

Sak d: Ekstrakontingent rovvilt 2007.  

Styret innstiller på ekstrakontingent rovvilt for 2007 på kr: 15 per medlem.  



Enstemmig vedtatt.  

Hilsning fra Oppland Bondelag.  

Org.sjef Ola Råbøl i Oppland Bondelag takket for invitasjonen til årsmøte, og takket for 

samarbeidet og inviterte til videre samarbeid i relevante saker. Vi har felles interesse og 

ansvar for å stå sammen i mange saker.  

Samarbeidet om innspill til jordbruksforhandlingene er et viktig område. Oppland Bondelag 

er kjent med de store utfordringer som småfenæringa har med tanke på inntektsnivå per 

årsverk. Oppfordrer til å skrive en uttalelse til Oppland Bondelag på viktige saker for 

småfenæringa i årets jordbruksforhandlinger.  

En annen sak det er viktig å videreføre er tett samarbeid i rovviltproblematikken. Står faglaga 

og næringa samlet står vi sterkere for å nå fram med våre saker. Samarbeidet på dette området 

ser Oppland Bondelag på som godt.  

Oppland Bondelag ønsket lykke til framover og håpet på godt samarbeid.  

Orientering fra Nortura v/Nina Nordrum.  

E-coli saken: Målet var å gjenskape tilliten i markedet og sette inn nødvendige tiltak for å 

sikre en god hygiene ved slakting. Det ble i tillegg til innskjerping rundt klipping satt inn 4 

tiltak på slaktelinja. Detter medførte redusert kapasitet på slaktelinja med ca 30%.  

Det foregår i dag flere utredningsprosjekter for å sikre og videreutvikle arbeidet med en god 

slaktehygiene framover.  

Klippetrekk:  

Ønske om slakteriklipt sau. Bransjeavtale.  

Trekk i noteringen, lam 80 øre per kg, sau 52 øre per kg.  

Nedsatt arbeidsgruppe som evaluerer ordningen.  

Kjøttmarkedet:  

Viser et underskudd på 850 tonn sau/lam i 2006.  

Forventet underskudd i 2007 og framover gir muligheter. Lammekjøtt er trendy og 

åpner for spennende tiltak i markedet.  

Anders Svare: Ikke positivt at søyer fôres over nyttår pga tilskuddsordninger. Fôret burde 

vært brukt til å fôre lam istedenfor slaktesau. Dette ville forlenge sesongen med ferske lam i 

markedet.  

Harald Lund: Hva slags hygienekrav er det ved slakting av importlamma?  

Pål Kjorstad: Hvordan er hygienetrekket beregnet?  



Svar: Hygienetrekket er regnet ut fra en forringelse på kr 3 per kg og kr 3 per kg i merarbeid 

på grunn av vareflyt.  

Informasjon fra NSG v/Generalsekretær Lars Erik Wallin.  

Takket for invitasjonen til Oppland Sau og Geit sitt årsmøte.  

Wallin informerte om at Statssekretær Ola Heggem i dag har tatt kontakt og orientert om 

følgende vedtak: Regjeringa har vedtatt at det skal innvilges kompensasjon fra dag en når det 

blir satt inn tiltak. Det gjelder forebyggende tiltak ved rovdyrskader. Jfr. Nationen i dag 

09.02.2007.  

Medlemsutviklingen i NSG:  

Per 01.01.2006 13.964 medlemmer. Per 31.12.2006 13.338 medlemmer. Endring - 626 

medlemmer eller 4,5%. Nedgangen har bremset i forhold til nedgangen i antall bruk.  

Mindre nedgang i en del tunge rovdyrfylker sammenlignet med fylker med mindre tap.  

Vervekampanjen:  

Oppland har ikke en innmeldt som ledd i vervekampanjen, men noen lag i fylket har hatt  

positiv utvikling i medlemstall. Nye muligheter kommer i 2007.  

Økonomien i småfeholdet og NSG sitt arbeide foran jordbruksforhandlingene:  

Viktig at alle sender innspill til faglaga. Fylkeslaga når fram hos faglaga og faglaga inviterer 

til samarbeid. Kommer pressemeldinger både på målprisøkning på kr 5 og beitetilskudd på kr 

100 per dyr.  

Wallin la videre fram en liste over viktige saker NSG arbeider for med tanke på å bedre 

vilkåra for småfenæringa framover.  

Ingrid Arneng: Spurte etter om det burde legges på miljøavgift på importkjøtt mtp forurensing 

ved transport.  

Johannes Hubred: Spør etter kravet om 16 uker på utmarksbeite for å få beitetilskudd.  

Svar:  

Tilskuddet blir gitt til dyr på beite og ikke bare utmarksbeite.  

Ser betraktningen til Arneng med tanke miljøavgift på importkjøtt og håper flere 

kunne ta denne problemstillingen innover seg. Viktig å arbeide for kortreist mat.  

Sak 8. Valg  

8a. Leder for 1 år:  



Valgnemndas innstilling: Kristin Bakke Lajord, Vang i Valdres (gjenvalg)  

Kristin Bakke Lajord ble valgt med 41 stemmer.  

8b. 2-styremedlemmer for 2 år:  

Valgnemndas innstilling: Terje Bakken, Nordre Land (gjenvalg)  

Pål Kjorstad, Sør Fron (gjenvalg)  

Terje Bakken ble valgt med 38 stemmer. 3 blanke.  

Pål Kjorstad ble valgt 40 stemmer. 1 blank.  

8c. Nestleder for 1 år:  

Valgnemndas innstilling: Pål Kjorstad, Sør Fron (gjenvalg)  

Valgt ved akklamasjon.  

8d. 3 varamedlemmer til styret for 1 år – i nummerrekkefølge:  

Valgnemndas innstilling: 1. Ingebret D. Sandbu (ny)  

2. Alf Bernhard Ouren, Biri (ny)  

3. Anne Helene Haugen, Vågå (geitrepr.) (gjenvalg)  

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: Gudmund Skotte, Lesja m/vara Svein Bjørnsgård, Dovre  

Odd Fossum, Øyer m/vara Olaf Sønstegård, Vestre Gausdal  

Valgt ved akklamasjon.  

8g. Leder i valgnemda for 1 år  

Valgnemndas innstilling: Berit Lokreim, Vang i Valdres m/vara: Arne Karlstad, Biri  

Valgt ved akklamasjon.  



8h. Møteleder for årsmøtet i 2008:  

Valgnemndas innstilling: Kristin Bakke Lajord m/vara Knut Evensen, Ringebu  

Valgt ved akklamasjon.  

8i. Godtgjørelse til leder for 2007:  

Valgnemndas forslag på godtgjørelse til leder for 2007 er kr. 20.000.  

Enstemmig vedtatt.  

8j. Møtegodtgjørelse for møter i 2007:  

Valgnemndas forslag på møtegodtgjørelse i 2007 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 2007:  

Valgnemndas forslag på godtgjørelse til rovviltansvarlig for 2007 er kr. 20.000.  

Enstemmig vedtatt.  

8l. Godtgjørelse til leder i avlsutvalget for sau for 2007:  

Valgnemndas forslag på godtgjørelse til leder i avlsutvalget for sau i 2007 er kr. 12.000.  

Enstemmig vedtatt.  

8m. Godtgjørelse til leder i avlsutvalget for geit for 2007:  

Valgnemndas forslag på godtgjørelse til leder i avlsutvalget for geit i 2007 er kr. 4000.  

Enstemmig vedtatt.  

8.n. Utsendinger og varautsendinger til Landsmøtet 2007  

Følgende ble valgt til utsendinger ved akklamasjon:  

Kristin Bakke Lajord  

Pål Kjorstad  

Susanne Ramstad Brenna  

Inger Sørum  

Terje Bakken  



Følgende ble valgt til varautsendinger ved akklamasjon:  

Andris Knut Lykken  

Ken Lunn  

Hans Petter Vaberg  

Sak 9. Arbeidsoppgaver og budsjett for 2007.  

Arbeidsoppgaver:  

Beitedag  

Fagdag for geiteholdere  

Seminar – sammen med årsmøtet 15.-17. februar 2008  

Delta på Landsmøtet  

Kontaktmøter  

Med faglaga  

Med Nortura  

Fellesstyremøte med Hedmark sau og Geit  

Regionmøter i januar 2008  

Intensivere kontakten med rovviltforvaltningen  

Oppgradering av hjemmesida til OSG  

Delta i styremøte, årsmøte eller medlemsmøte i lokallag  

Sluttføre omorganisering av avlsarbeidet på sau v/avlsutvalget  

Gjennomgå avlsarbeidet på geit sammen med avlsutvalget  

Budsjett:  

Fylkeslaget 2007  Budsjett 

2007  

Regnskap 

2006  

Regnskap 

2005  

Inntekter:           

Kontingenter  160.000  163.780  177.660  



Roviltkontingent  20.000  28.410  16.530  

Sponsor/annonser mm  30.000  35.110  26.000  

Renteinntekter  15.000  13.730  13.008  

Sum inntekter  225.000  241.030  233.198  

            

Utgifter:           

Sekretærtjenester  20.000  20.000  30.000  

Ledergodtgjørelse  20.000  40.000  12.000  

Tillitsvalgtgodtgjørelse  40.000  37.320  79.000  

Rovviltarbeid  20.000  21.920  20.000  

Regnskap/annet  5.000  5.340  10.630  

Arbeidsgiveravgift  8.000  7.406  12.781  

Kontorleie  10.000  10.000  10.000  

Revisjon/regnskap  3.000  2.245  1.208  

Rekvisita  2.000  1.615  4.594  

Årsmelding/annonser  22.000  24.399  18.584  

Årsmøte  25.000  62.727  36.416  

Styremøter  5.000  5.571  10.987  

Andre kurs/møter  10.000  19.451  12.776  

Porto  10.000  9.141  13.074  

Reisekostnader  20.000  23.752  40.997  

Premier/gaver  2.000  1.930  960  

Andre kostnader  3.000  2.916  6.349  

Sum utgifter  225.000  295.733  318.266  

            

Resultat  0  -54.703  -85.068  



            

Harald Lund: Oppfordret laga til å være aktive med medlemsverving. Det vil også styrke 

lagsøkonomien i alle ledd.  

Styrets forslag til arbeidsplan og budsjett for 2007 ble enstemmig vedtatt.  

Sak 10. Tid og sted for årsmøte og seminar 2008.  

Årsmøte og seminar 2008 blir i Vestoppland med Nordre Land som vertskapslag. Tidspunkt 

for årsmøte blir fredag 15.02.2008. Spåtind i Nord Torpa er et aktuelt sted.  

Sak 11. Avslutning.  

Styreleder takket for tilliten og sa styret sammen må arbeide for å gjøre best mulig arbeid for 

medlemmene. Leder takket Knut Evensen for utmerket møteledelse. Hun takket valgnemdas 

leder Ola Sæteren for effektivt gjennomført valg. Leder takket Fåvang og Ringebu for innsats 

som vertskapslag. Hun takket Nortura for støtte til årsmøte i fylkeslaget på kr. 15.000.  

Til slutt takket Kristin Bakke Lajord for et godt årsmøte og for fint engasjement. Hun ønsket 

vel møtt til årsmøtemiddag og fagseminar lørdag og søndag.  

Sak 12. Årsmøtets festmiddag med utdeling av premier og utmerkelser.  

Nestleder Pål Kjorstad ledet festmiddagen som hadde 106 deltagere.  

Premie for beste avkomsgranska vær ble tildelt Randi Nerby og Terje Bakken.  

Premie for beste gjeterhund ble tildelt Torkjell Solbakken.  

Under middagen holdt Nina Valberg Nordrum, Nortura og Generalsekretær Lars Erik Wallin, 

NSG hilsningstaler. Leder Kristin Bakke Lajord overrakte gaver og takket Håkon Sigstad for 

all god hjelp med salg av værer, Erling Skurdal for innsatsen som sekretær i Avlsutvalget for 

sau og Knut Evensen for sitt arbeid som 1. vara i styret.  

Sak 13. Fagseminar.  

Årets fagseminar ble holdt i tilknytning til årsmøtet. Tema var mineral og vitamintilskudd til 

sau, lammedødelighet, gjeterhund til nytte og glede, ull og ullbehandling, kulturlandskapet, 

tilskudd til småfe på utmarksbeite og tilsyn og opplevelser i utmarka.  

Det ble holdt møte for geiteholdere som deltok på seminaret. De tok opp aktuelle tema og ble 

bedt om å lage et forslag til fagdag for geiteholdere i Oppland i 2007.  

Totalt deltok 105 personer på seminaret.  

Spitsbergsæter, Ringebu 9. februar 2007.  

Bente Marie Myhre                 Jan Erik Brenden  



Knut Evensen                               Ken Lunn  

Møteleder                                      sekretær  

 


