
Årsmøte i Oppland Sau og Geit 

10. februar 2006 på Rondeslottet, Otta 

 

 
Sak 1. Åpning: 

Leder i Sel Sau og Geit Ingebreth D. Sandbu ønsket velkommen til fjells og vel møtt til 

årsmøte i Oppland Sau og Geit i Sel kommune. Sandbu overlot ordet til ordfører Dag Erik 

Pryhn. 

 

Ordføreren ønsket velkommen til Sel, og orienterte om Sel kommune. Pryhn kom i sin tale 

inn på Nord-Gudbrandsdal og Sel sine utfordringer og muligheter, og hva som særpreger 

området. Han tok spesielt for seg mulighetene som ligger i området med tanke på de mange 

nasjonalparkene som er etablert og de nye som er under vurdering. Området ønsker å spille på 

de muligheter nasjonalparkriket Nord-Gudbrandsdal åpner for. Han håpet det gode været ville 

holde seg, og ønsket Oppland Sau og Geit lykke til med årsmøtet.  

 

Leder Kristin Bakke Lajord takket for velkomstord fra lokallag og kommune, og for 

bordfanen fra Sel kommune som fylkeslaget fikk i gave. Kristin ønsket velkommen til 

årsmøte og holdt velkomsttale. Lederens velkomsttale er vedlagt. 

 

Leder overlot møteledelsen til Hans Hjelstuen, som ble valgt til møteleder i forrige årsmøtet i 

henhold til vedtektene. 

 

Sak 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden. 

Bekjentgjøring av årsmøte ble gjort i brev datert 15. desember 2005. Årsmelding med 

innkalling ble sendt til alle lokallag 14. januar 2006. 

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 3. Opprop. 

Ken Lunn foretok opprop. Følgende møtte på årsmøte 2006: 

 

Lag:    Deltager:        

Lesja    Kristen Kaarbø, Sigrun Doseth 

Dovre    ingen 

Skjåk    Sissel Skogheim 

Lom    Bjørn Teigen, Oluf Kvålshaugen 

Vågå    ingen 

Sel    Ingebreth Drange Sandbu 

Heidal    Anita Hansen 

Nord Fron   Ola Massing Sylte, Anne Kari Veikleenget 

Sør Fron   Ole Tvete Muriteigen, Hans Rønshaugen 

Ringebu   Jan Erik Brenden 

Fåvang    Hans Hjelstuen, Anton Myhrmoen 

Øyer/Tretten   Anders Ledum 

Østre Gausdal   Torgeir Nordlien  

Vestre Gausdal  Leif Arne Kvisberg 

Fåberg    Liv Gruven Hansen, Torbjørn Hansen 

Biri    Alf Bernhard Ouren, Andreas Karlstad 

Snertingdal   Arne Hellerud 



Vardal    Svein Arne Mæhlum 

Østre Toten   Ole M. Fjørkenstad 

Toten III   Ole Jonny Bråten 

Kolbu    Jonny Birkelund 

Vestre Toten   Johannes Hubred 

Hadeland   Christopher Lange 

Søndre Land   Ivar Vesterås 

Nordre Land   Roger Jøranli 

Etnedal   Astrid Tollehaug Jevne 

Sør Aurdal   Ole Arne Øyhus    

Nord Aurdal   Melvin Håvelsrud   

Vestre Slidre   Gullik Stee 

Øystre Slidre   Tove Skaret, Helge Skaret  

Austvang   Einar Heen Hjelle  

Øye    ingen 

Vang    Frank Tommy Jacobsen 

 

Styret:    Kristin Bakke Lajord, Terje Bakken, Bjørg Torill Skrebergene,  

    Pål Kjorstad, Åge Tøndevoldshagen 

Sekretær:   Ken Lunn 

Valgnemda:   Bjørn Dynna 

Avlsutvalget for geit:  Gunnar T. Breivik 

Avlsutvalget for sau:   Erling Skurdal 

Æresmedlemmer:  Olav Haavi, Lars Lauvsletten, Håkon Sigstad. 

NSG:    Ingrid Arneng 

Gjester: Ruth Fjellheim, Oppland Bonde og småbrukerlag, Ingunn Teige 

Spjotom , Oppland Bondelag, Nina Nordrum, Gilde, Torkjell 

Solbakken, Tove og Hans Rønshaugen. 

 

Det møtte totalt 39 stemmeberettigede utsendinger i tillegg til styremedlemmene.  

 

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

Tove Skaret og Ingebreth D. Sandbu ble enstemmig valgt.  

 

Sak 5. Årsmelding for styret i 2005. 

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. 

Bjørg Torill Skrebergene orienterte om geiteholdet. 

Rovviltansvarlig i styret Pål Kjorstad gikk gjennom rovviltbolken. 

 

Ord i saken: 

Christopher Lange: Hvor sikre er tallene på rovdyrslaga, og kan vi ikke kreve bedre 

kartlegging? 

Erling Skurdal: Erstatningsoppgjør og behandlingsoppgjør er vanskelige saker. Det jobbes 

grundig med behandling av sakene. Viktig at det som ikke stemmer dokumenteres og tas opp 

med Fylkesmannen. Viktig å jobbe med å få fram ensartede søknader. 

 

Svar: 



God oppfølging av sporing gir sikre tall på jerv, men for de andre rovdyrslaga er talla langt 

mer usikre. 

 

Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 6. Reviderte regnskaper for 2005. 

Ken Lunn gikk gjennom regnskapene for Oppland Sau og Geit for 2005. 

 

Ord i saken: 

Jonny Birkelund spurte etter hvilken strategi som ligger bak et regnskap med så stort 

underskudd.  

Christopher Lange oppfordret til å oppnevne et økonomiutvalg som arbeider mot politikere og 

myndighetene for å påvirke rammevilkår for sau og geiteholdere. 

Lange sa at småfenæringa gjennom et økonomiutvalg kunne prioritere bedre. Nå er kravet 

langt over det som er realistisk å oppnå.  

Lange oppfordret til å arbeide for sentral innkreving av medlemskontingenten i NSG. 

Johannes Hubred vurderte det som vanskelig å gjøre noe med medlemstallet, siden den 

nedgangen er naturlig. Han sa vi heller ikke kan påregne særlig økning i renteinntektene.  

Han mente derfor det er viktig å se på pengebruken i fylkeslaget. 

 

Svar: 

Ønske om sentral innkreving er enstemmig fra styret og de fleste lokallag i Oppland. Vi har 

gjort henvendelse til NSG i saken etter årsmøtet i 2005, og tar saken opp på nytt. 

Økonomiutvalg er ikke vurdert. NSG bruker mye tid på disse spørsmålene. 

Det er stort gap mellom aktive saueholdere i fylket og antall medlemmer i fylkeslaget. Det er 

derfor et stort potensiale i mange lokallag på medlemsverving. 

Budsjett er satt opp for 2006, og strategien for bruken av midler kommer fram ved behandling 

av denne saken. 

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 7. Saker som styret/laga vil ha behandla 

 

7.1. Sak fra Kolbu Sau og Geit: 

Spørsmål om vedtak i Landsmøtet om navneendring gjelder alle lokallag. Kolbu sauavlslag og 

mange andre lag på Vestoppland har bare sau i navnet. Det gjelder lag som ikke har geit i sine 

områder. Laget spør om de er pålagt å følge navneendringen som ble vedtatt i Landsmøtet 

2005, eller om det er frivillig? 

 

Innstilling fra styret: 

Alle lokallag i Oppland i likhet med fylkeslaget følger vedtaket fra Landsmøtet i 2005 om 

navneendring. 

 

Styrets innstilling ble enstemmig godkjent. 

 

7.2. Sak fra Vardal Sau og Geit: 

Vardal Sau og Geit foreslår at det fokuseres mer på avregningspris på voksen sau, og at 

Oppland Sau og Geit øver påtrykk oppover i systemet for å få til en anstendig pris. 

 

Innstilling fra styret: 



Styret ønsker å arbeide kontinuerlig med en styrking av prisen på sau- og lammekjøtt, og 

innføring av en eventuell minstepris per kg på voksen sau. 

 

Årsmøtets forslag til videre behandling av saken ble støttet av årsmøtet. 

 

7.3. Saker fra styret til årsmøtet: 

Ekstra rovviltkontingent for 2006. 

Styret foreslår en ekstra rovviltkontingent for 2006 på kr: 15 per hovedmedlem. 

Regnskapsfører sender regning til lokallaga på rovviltkontingent for 2006 på bakgrunn av 

medlemstallet i 2005. Dette for å forenkle innbetalingsrutinene for laga. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

7.4. Godtgjørelse til styrets leder, til rovviltansvarlig, leder i avlsutvalget for sau og 

avslutvalget for geit. 

Styret fremmer følgende forslag for årsmøtet: 

Valgnemnda fremmer forslag om godtgjørelser til styrets leder, rovviltansvarlig, leder i 

avlsutvalget for sau og leder i avlsutvalget for geit for årsmøtet. Godtgjørelsene gjelder for 

inneværende arbeidsår og vedtas av årsmøtet. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 8. Valg 

 

8a. Leder for 1 år: 

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

 

Kristin Bakke Lajord ble valgt med 42 stemmer. 1 blank. 

 

8b. 2-styremedlemmer for 2 år: 

Valgnemndas innstilling: Inger Sørum, Vang i Valdres   (ny – geiterepr.) 

    Susanne Ramstad Brenna, Skjåk  (ny) 

 

Inger Sørum ble valgt med 39 stemmer. 4 blanke. 

Susanne Ramstad Brenna ble valgt 40 stemmer. 3 blanke. 

 

8c. Nestleder for 1 år: 

Valgnemndas innstilling: Pål Kjorstad, Sør Fron   (gjenvalg) 

 

Enstemmig valgt ved akklamasjon. 

 

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

Valgnemndas innstilling: 1. Knut Høystad, Ringebu   (gjenvalg) 

    2. Sissel Røer, Vestre Toten   (gjenvalg) 

    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) 

  

Enstemmig valgt. 

 

8f. 2 medlemmer til valgnemda med personlige varamedlemmer: 

Valgnemndas innstilling: Arne Karlstad, Biri  m/vara Johan E. Dyste, Kolbu 

    Ingrid Arneng, Øystre Slidre m/vara Berit Lokreim, Austvang 

 

Ingrid Arneng hadde bedt om fritak på grunn av sitt verv som styremedlem i NSG. 

 

Berit Lokreim, Austvang m/Bjørg Torill Skrebergene, Ø.Slidre ble nytt forslag fra 

valgnemnda. 

 

Valgnemndas justerte innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

8g. Leder i valgnemda for 1 år 

Valgnemndas innstilling: Ola Sæteren, Dovre m/vara Leif Arne Kvisberg, Vestre Gausdal 

 

Enstemmig valgt. 

 

8h. Møteleder for årsmøtet i 2007: 

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

 

Enstemmig valgt. 

 

8i. Godtgjørelse til leder for 2005: 

Valgnemndas forslag på godtgjørelse til leder for 2005 er kr. 20.000. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

8j. Møtegodtgjørelse for møter i 2006: 

Valgnemndas forslag på møtegodtgjørelse i 2006 er kr. 120 per time fra avreise til 

hjemkomst. Kjøring dekkes etter Statens satser (for tiden kr. 3 per km). 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styret fremmer forslag i årsmøtet om at godtgjørelser til leder, rovviltansvarlig, leder i 

avlsutvalget for sau og leder i avlsutvalget for geit skal vedtas av årsmøtet for inneværende år. 

Om styrets forslag blir vedtatt av årsmøtet er valgnemndas innstilling på godtgjørelser for 

tillitsvalgte i 2006 følgende: 

 

8k. Godtgjørelse til leder for 2006: 

Valgnemndas forslag på godtgjørelse til leder for 2006 er kr. 20.000. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

8l. Godtgjørelse til rovviltansvarlig i styret for 2006: 

Valgnemndas forslag på godtgjørelse til rovviltansvarlig for 2006 er kr. 20.000. 

 

Enstemmig vedtatt. 



 

8m. Godtgjørelse til leder i avlsutvalget for sau for 2006: 

Valgnemndas forslag på godtgjørelse til leder i avlsutvalget for sau i 2006 er kr. 12.000. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

8n. Godtgjørelse til leder i avlsutvalget for geit for 2006: 

Valgnemndas forslag på godtgjørelse til leder i avlsutvalget for geit i 2006 er kr. 4000. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 9. Arbeidsoppgaver og budsjett for 2005. 

 

Arbeidsoppgaver 2005: 

 Beitedag. 

 Seminar – sammen med årsmøte. 

 Kontaktmøter. 

o med faglaga.  

o med Gilde Hed-Opp. 

 Regionmøter i første halvdel av november. 

 Rovviltarbeid. 

 Medlemskampanje. 

 Delta på styremøte, årsmøte eller medlemsmøte i lokallag. 

 Omorganisering av avlsarbeidet på sau v/avlsutvalget for sau. 

 Omorganisering av avlsarbeidet på geit v/avlsutvalget for geit. 

 

Kristin Bakke Lajord orienterte om styrets arbeidsplan. 

 

Ord i saken: 

Ole Arne Øyhus: Støttet forslaget om å flytte regionmøtet til november. Videre at det er riktig 

at fylkeslaget gjennom avlsutvalget finansierer seminruter for fersksæd.  

Christopher Lange: Økonomiutvalg/styret bør sette opp prioritert liste foran 

jordbruksforhandlingene. 

Jonny Birkelund: Nedgang i medlemstallet er en realitet, men hvordan klare å verve de 

saueholderne som er i dag ikke er medlemmer? 

 

Svar: 

Kristin Bakke Lajord sa medlemsverving bør bli en prioritert oppgave i alle lokallag. 

 

Pål Kjorstad orienterte om oppsummeringen av høringssaken på regional forvaltningsplan for 

rovvilt. Pål ønsket innspill i forhold til sluttbehandling for felles uttale med Oppland 

Bondelag og Oppland Bonde og Småbrukerlag. 

 

Åge Tøndevoldshagen understreket viktigheten av å stå samlet i saken, og anbefalte at 

Winther sitt forslag ble støttet.  

 

Debatt: 

Mange lokallag og styremedlemmer kom med innspill i saken. Rovviltansvarlig noterte seg 

hvilke forslag som ble støttet fra de ulike lokallaga. Et stort flertall synes å gi sin støtte til 

Winther sitt forslag.   



 

Sak 10. Tid og sted for årsmøte og seminar 2007. 

Årsmøte og seminar 2007 blir i Sør Gudbrandsdal med Fåvang som vertskapslag. 

 

Sak 11. Avslutning. 

Styreleder takket for tilliten og Hans Hjelstuen for god møteledelse. Hun takket Åge 

Tøndevoldshagen og Bjørg Torill Skrebergene for innsatsen i styret. Leder takket Sel for 

svært nyttig og god hjelp som vertskapslag. Kristin Bakke Lajord takket 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. 

Gilde Hed-Opp ga også i 2006 støtte til fylkeslaget på kr. 15.000 til årsmøtemiddagen.  

Representant fra Gilde Hed-Opp var Nina V. Nordrum. Under middagen ble følgende premier 

og oppmerksomheter delt ut: 

 

1. Premie for beste avkomsgranska vær ble tildelt Tove og Hans Rønshaugen. 

2. Premie for beste gjeterhund ble tildelt Torkjell Solbakken med hunden Pia. Det var 9. 

gang Solbakken mottok prisen, og 7. gang han mottok den med samme hund.  

 

Det ble markert at årets fagseminar er det 20. i rekke. Kristin Bakke Lajord delte ut NSG t-

skjorte og caps til Håkon Sigstad som har deltatt på samtlige 20 seminar. Ragnhild og Hans E. 

Skau, og Hanne og Ivar Vesterås fikk samme oppmerksomhet. De har deltatt på 19 av 20 

seminar. 

 

Bjørg Torill Skrebergene og Åge Tøndevoldshagen fikk tradisjonen tro overrakt kniv som 

gave for sin innsats i styret. 

 

Hilsningstaler fra gjester: 

Hilsningstale fra Oppland Bondelag v/styremedlem Ingrunn Teige Spjotom. 

Hilsningstale fra Gilde Hed-Opp v/fagsjef Nina V. Nordrum 

Hilsningstale fra NSG v/styremedlem Ingrid Arneng.  

 

Sak 13. Fagseminar. 

Årets fagseminar ble holdt i tilknytning til årsmøtet. Tema var bygningsløsninger for sau og 

fôringsopplegg ved forskjellige driftsopplegg, forskrift for hold av småfe, samdrift og 

samarbeidsformer med sauehold og erfaring med kopplamfôring. 

Totalt deltok 140 personer på seminaret. 

 

 

Rondeslottet  10. februar 2006. 

 

 

 

Tove Skaret   Ingebreth D. Sandbu    

 

 

Hans M. Hjelstuen  Ken Lunn 

Møteleder   sekretær 



 

 

 

 

 

 

 

 


