
Årsmøte i Oppland sau og geitalslag 

5. og 6. mars 2004 på Honne, Biri 

Møtestart kl. 11.00. 

Sak 1. Åpning 

Leder Oddvar A. Nereng i Snertingdal sau og geitalslag ønsket velkommen til årsmøte i Gjøvik og ga ordet til 
varaordfører Kåre Haugen.  

Varaordføreren ønsket velkommen til Gjøvik kommune. I sin tale til årsmøtet nevnte Kåre Haugen blant annet 
følgende: 

Gjøvik kommune har 27.000 innbyggere, 1/3 av innbyggerne bor i Gjøvik, resten bor i bygdene omkring. Halvparten 
av industrien i kommunen er landbruksbasert. Gjøvik er en relativt stor landbrukskommune. Siste åra har det vært en 
nedgang i antall bruk med storfe og omfanget av mjølkeproduksjon, men sauen er i vekst i kommunen sjøl om antall 
bruk med sau er nesten stabilt. Det er omkring 8000 vinterfora sau i kommunen og 17.000 sau som beiter i utmark. 
Viktig at noen tør å satse på jordbruket og han synes det er gledelig at en del yngre i kommunen og fylket viser 
engasjement og satser på landbruk. Viktig og riktig å satse på husdyr og landbruk for å sikre verdiskapning og levende 
bygder. Han overrakte en gave fra Gjøvik glassverk til fylkeslagets leder.  

Leder Kristin Bakke Lajord takket for velkomstord fra lokallag og kommunen. Hun ønsket velkommen vil årsmøtet og 
holdt deretter velkomsttale. Lederens velkomsttale er vedlagt. 

Sak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Innkalling ble sendt til alle lokallag 9. februar og årsmelding ble utsendt 20. februar. 

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent med følgende endringer. Sak 7 flyttes til etter sak 12. valg, sak 9. 
Orientering fra Gilde, Hed-Opp blir tatt i løpet av første møtedag når det passer ift øvrige saker, sak 10 Utdeling av 
utmerkelser foretas under middagen, sak 11. Orientering om forslag til ny rovviltmelding blir ved møtestart 2. 
møtedag.  

Sak 3. Opprop 

Håkon Sigstad foretok opprop. Følgende møtte på årsmøte 2004: 

Lag: Deltagere:  

Lesja Sigrun Doseth, Gudmund Skotte, Kjetil Rognerud 

Dovre Grethe Engen, Else Solås 

Skjåk Sissel Skogheim 

Lom Bjørn Teigen, Oluf R. Kvålshaugen 

Vågå Anders Svare 

Sel Ingebreth D. Sandbu 

Heidal Thomas Stebergløkken 

Nord Fron Anne Kari Veikleenget, Hans P. Solberg 

Sør Fron Knut Steberg, Anders Opsahl 

Ringebu Janett Myhre Ernst, Arne Kr. Vestad 

Fåvang Hans M. Hjelstuen, Odd Steinar Granheim 

Øyer/Tretten Odd Fossum, Tobias Stubrud 



Østre Gausdal Gunhild Kveine 

Vestre Gausdal Leif Arne Kvisberg, Anders Melbø 

Fåberg Liv Gruven Hansen 

Biri Knut Steinstad, Steinar Lindokken 

Snertingdal Oddvar A. Nereng 

Vardal Tormod Gunderstuen 

Østre Toten Tor Aasheim 

Toten III Per Frodahl 

Kolbu Johan Dysthe, Roar Ringen 

Vestre Toten Johannes Hubred 

Hadeland Christopher Lange, Harald Snellingen 

Søndre Land Ivar Vesterås, Hans J. Sveen 

Nordre Land Roger Jøranli 

Etnedal Jon Olav Espelidødegård 

Sør Aurdal Ole Erling Bangsjordet 

Nord Aurdal Henrik Grøndalen, Jostein Halden 

Vestre Slidre Gullik Stee 

Øystre Slidre Arne Rogne, Nils O. Skrebergene 

Austvang Einar Heen Hjelle 

Øye 

Vang  

Styret Kristin Bakke Lajord, Bjørg Torill Skrebergene, Pål Kjorstad, Terje Bakken og Åge Tøndevoldshagen 

Det møtte 45 stemmeberettigede utsendinger var tilstede ved valgene. 

De 5 styremedlemmene har stemmerett med unntak av avstemming i sak 5, 6 og 7. 

Sekretær/kasserer Håkon Sigstad, Ken Lunn 

Avlsutvalget for sau Anders Svare, Odd Steinar Granheim 

Avlsutvalget for geit Gunnar Breivik 

Valgkomite Johannes Hubred 

Æresmedlemmer Olav Haavi, Lars Lauvsletten, Gunnar Stuve, Hans M. Hjelstuen 

Tidligere formenn: Lars Lauvsletten, Hans M. Hjelstuen, Sigurd Krekke, Trond Dalsegg, 



Einar Høystad 

NSG, styret: Øivind Gurandsrud 

Gjester: Anne Jorunn og Trond Dalsegg, Oddveig Sigstad , Eivind Fossum, Ingrid Arneng, Ivar Eiesar, Heidi og Arne 
Amrud, Torkjell Solbakken, Torstein Ytre, Aksel Bjørnstad, Gilde Hed-Opp, Thomas Stebergløkken, Oppland Bonde og 
småbrukerlag, Arne Johnsgård, Oppland Bondelag 

Sak 4. Konstituering av møte 

Kristin Bakke Lajord ble valgt til møteleder i 2004 på årsmøtet i 2003 iht.vedtektene. 

Valg av sekretær: Ken Lunn ble enstemmig valgt. 

To til å skrive under møteboka: Gudmund Skotte og Oddvar A. Nereng ble enstemmig valgt. 

Sak 5. Årsmelding fra styret 2003 

Fylkeslagets sekretær Håkon Sigstad gikk gjennom styrets årsmelding, Leder i Avlsutvalget Anders Svare orienterte 
om avlsarbeid på sau i fylket og arbeidsoppgaver knyttet til dette, Fylkesagronom Erling Skurdal orienterte om 
småfeholdet i fylket og organisert beitebruk, Sekretær i Avlsutvalget for geit Gunnar Breivik gikk gjennom avlstiltak for 
geit i Oppland, Rovviltansvarlig i styret Pål Kjorstad gikk gjennom rovviltbolken. 

Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. 

Sak 6. Regnskaper for 2003. 

Håkon Sigstad gikk gjennom regnskapet for Oppland sau og geitalslag, regnskapet for værringene, regnskapet for 
bukkeringene, driftsfondet og gjeterhundkonto. Alle regnskaper er revidert og revisjonsrapport står i årsmeldinga. 

Alle reviderte regnskaper ble enstemmig godkjent. 

Sak 7. Godtgjørelse til leder for 2003 og møtegodtgjørelse for 2004. 

Godtgjørelse til styreleder for 2003 ble fastsatt til kr: 15.000. 

Møtegodtgjørelse for 2004: 

Valgkomiteens forslag: Kr: 1000 for dagmøter og kr: 500 for kveldsmøter. 

Det ble fremmet forslag i årsmøte om kr: 120 per time fra utreise til hjemkomst. 

Møtegodtgjørelsen for 2004 ble fastsatt til kr: 120 per time fra utreise til hjemkomst. 

Kjøregodtgjørelse etter statens regulativ.  

Sak 8. Saker som styret/lag vil ha behandla. 

A. Sak fra Ringebu sau og geitalslag vedr. kvalitetstilskudd på lam. 

Utsendingen fra laget la fram saken som var vedlagt innkallingen. De ser positivt på at god kvalitet belønnes. De 
mener imidlertid at ordningen faller uheldig ut for de som driver kombinasjonsbruk med ku og sau. De som kommer 
opp i maksimalbeløpet for utbetaling av tiskudd får ikke tilskuddet. Kvalitetstilskudd bør utbetales uavhengig av andre 
tilskudd og helst knyttes opp mot slakterioppgjøret.  

Innspill/ytringer i debatten: 

Spennende hvor lenge vi kan få beholde kvalitetstilskudd på lam i forhold til internasjonale avtaler. 

Vri mer over på produksjonsnøytrale tilskudd. Viktig at vi har tilskuddsordninger som bidrar til å ivareta 
mangfoldet i landbruk og saueholdet. Fra de som driver større enheter til de som driver små enheter, enkelt 
og tar vare på kultur og tradisjon som en helhet og del av sin gardsdrift. 



Kvalitetstilskuddet burde bli gitt til alle lam innenfor klasse O og bedre. P-klassen burde ikke få tilskudd. 

Uheldig at noen holder igjen gamle søyer for å få tilskudd. 

Er det slik at NSG vil arbeide bare for Norsk kvit sau. Spæl og andre småraser taper på kvalitetstilskuddet 
fordi enkelte raser har problem med å nå opp i Europ-klassifisering. Klassifiseringssystemet sier ikke alt om 
kvalitet. 

Slakteriet anbefalte å ta vare på eldre søyer om de var i god form. Dette ville kunne bidra til at vi får mer lam 
og mindre sau inn til slakt. Søyeslaktinga kan jo også spres bedre rundt i året og mer kan nyttes ferskt. 

Grensa for kvalitetstilskudd bør gå ved O. 

Viktig at fokus er på produksjon av lammekjøtt. Det var det som var ment fra slakteriet sin side. Grensa bør 
gå ved O.  

Avlsrådet i NSG og landslaget arbeider for å opprettholde og utvikle spælsauen. NSG er også interessert i å 
opprettholde de andre rasene og det blir tatt kontakt mot disse raselaga for å legge opp en strategi for å 
bevare og utvikle smårasene. 

Ord i saken: Janett Ernst Myhre, Thomas Stebergløkken, Johannes Hubred, Gudmund Skotte, Pål Kjorstad, Odd 
Fossum, Hans M. Hjelstuen, Sigurd Krekke 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret er enige i Ringebu sitt syn og har allerede tatt det med i Oppland sau og geitalslag sitt innspill foran 
jordbruksforhandlingene. 

Det ble ikke votert over forslaget, men debatten i møtet støttet opp under de innspill styret har sendt inn foran 
jordbruksforhandlingene. 

B. Sak fra Ringebu sau og geitalslag vedr. at tilskudd for påsatte lam er tatt bort. 

Utsendingen fra laget la fram saken. De krevde at tilskudd til påsett lam må re-innføres. De ønsket at det minst måtte 
godkjennes et tilskudd på 25% påsett regnet ut i forhold til antall vinterfora sau. 

Forslag om at tilskudd på sau skal baseres på sauetallet ved beiteslipp. Da får en fram reelt antall 
produksjonsdyr. Får en for antall søyer som slippes på beite vil dette bli mer reelt. 

Bør arbeide for å få godkjent tilskudd tilsvarende 25% påsett, det å endre telledato anses som krevende, 
viktig å jobbe mot lokale faglag i forkant av jordbruksforhandlingene 

Ord i debatten: Janett Myhre Ernst, Thomas Stebergløkken, Johannes Hubred, Odd Fossum, Hans Hjelstuen. 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret er enige i Ringebu sitt syn og har allerede tatt inn forslaget fra Ringebu i Oppland sau og geitalslag sitt innspill 
foran jordbruksforhandlingene. 

Det ble ikke votert over forslaget, men debatten i møtet støttet opp under de innspill styret har sendt inn foran 
jordbruksforhandlingene. 

C. Sak fra Austvang sau og geitalslag vedr. nødvergeparagrafen  

Lagets utsending la fram saken, som var utsendt med innkallingen. 

Styrets forslag til vedtak: 

Saken tas opp igjen og vedtak tas i morgen etter drøfting av rovviltmeldinga under sak 11. 

Årsmøtet ga tilslutning til en slik behandling 



D. Sak fra Austvang sau og geitalslag vedr. rapport fra Landbruksdepartementet om kjerneområder for 
opprettholdelse av geitehold i landet.  

Lagets utsending la fram saken, saken var også vedlagt innkallingen. 

Styrets forslag: 

Geiterepresentanten i styret arbeider med å ferdigstille en sak fra årsmøtet 2004. Rapporten ble offentlig 4.mars d.å. 
og styret foreslår at denne saken ses i sammenheng med gjennomgang av styrets forslag til uttalelse fra årsmøtet og 
videre drøfting av rapporten under sak 8.H. 

Årsmøtet ga tilslutning til en slik behandling av saken. 

E. Sak fra Øyer og Tretten sau og geitalslag vedr. framtidig avlsarbeid på sau. 

Lagets utsending la fram saken som også var vedlagt innkallingen.  

Lagets to forslag: 

Det nasjonale avlsarbeidet for sau, status, målsetting, organisering og tiltak på kort og lengre sikt bør bli en 
hovedsak på årsmøtet 2004. 

Årsmøtet i OSG pålegger styret å fokusere mer på avlsarbeid 

Innspill/ytringer i debatten: 

Fordeling av sæd var ikke god nok og her trengs klare retningslinjer. 

Avlsforum har møte og setter fokus på framtidig sauavl nå. Oppland har mulighet for å få satt saken på 
dagsorden gjennom sin representasjon i Avlsforum.  

Viktig med fokus på markedsføring og salg av kåra værlam. Her er muligheter, noen steder går salget bra. 

Det ble kort nevnt det kontinuerlige arbeidet med revisjoner av saueavlen og hovedtrekkene i forhold til det 
med en mulig semingransking i framtida 

Litt usikkerhet om avlsutvalget i fylket sine mandater. Synes det er positive tanker det som kommer fram i 
siste nr av sau og geit, videre de tanker Øyer og Tretten har gjort seg. Helse må settes mer i fokus og 
helsesoner må vi ta stilling til før det er for seint. 

Sjukdomsovervåkinga må bli sterkere i de besetninger som deltar i aktivt avlsarbeid. 

Vi må også tørre og sette fokus på hvem som kan og bør være med i det aktive avlsarbeid framover, og ta ut 
det beste av avlsopplegget på andre dyreslag og som vi kan tilpasse saueavlen. Ringanalysen kan bli et godt 
verktøy i dette arbeidet. 

Ble stilt stor skepsis til at færre skulle delta i den aktive avlspopulasjon. Burde skule mer til avlsarbeidet på 
storfe der alle aktive medlemmer i kukontrollen er med i det aktive avlsarbeidet.  

Viktig med god styring av avlsarbeidet og semin for å unngå avlsmatadorer og innavl. 

Hvor stor må populasjonen være for å sikre et optimalt avlsarbeid? Resultatene på semin har vært for 
varierende og gjør mange skeptiske til å inseminere mye. 

Ord i debatten: Tobias Stubrud, Thomas Stebergløkken, Øivind Gurandsrud, Anders Svare, Sigurd Krekke, Odd Steinar 
Granheim, Janett Ernst Myhre, Kristin Bakke Lajord, Johannes Hubred, Johan Dysthe, Pål Kjorstad  

Leder Kristin Bakke Lajord redegjorde for hvorfor avlsarbeid ikke kunne prioriteres som hovedsak i 2004 og la fram 
forslag fra styret i Oppland sau og geitalslag om at styret skulle settes mer fokus på avlsarbeid i 2004. 

Styrets forslag ble støttet av årsmøtet. 

F. Sak fra styret om ekstrakontingent for rovdyr. 



Styrets forslag: 

Styret foreslår for årsmøte at rovviltkontingenten for 2004 blir satt til kr: 15 per hovedmedlem. Det samme som 
foregående år. 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

G. Sak fra Kolbu saualslag vedrørende medi og kunngjøring ved av mistanke om medi. 

Lagets utsending la fram saken vedrørende offentliggjøring ved mistanke om medi og den lange tiden det tar fra 
prøver blir tatt til svar foreligger.  

Laget ønsket at årsmøtet kunne henstille Mattilsynet om følgende: 

Ved mistanke om medi, skrapesjuke eller andre sjukdomsutbrudd bør ikke Mattilsynet gå ut i media med saken. Saken 
bør først bli offentliggjort når det er påvist et sjukdomsutbrudd. 

Ord i debatten: Johan E. Dysthe, Ingebreth Sandbu, Odd Steinar Granheim, Kristin Bakke Lajord, Odd Fossum, Anders 
Svare, Kristin Bakke Lajord.  

Fra debatten: 

Det ble orientert litt om hvordan de områdene som har hatt tilfeller av mistanke om medi har håndtert 
situasjonen. 

De første områdene som fikk prøver som ga mistanke om medi følte at tida ble lang før prøver ble tatt, svar 
forelå og båndlegging ble opphevet. Slike saker er belastende. 

Under prosessen var det mye uklart. Spesielt i forhold til ringarbeidet. 

Avlsutvalget prøvde å holde seg orientert gjennom Fylkesveterinæren og på det tidspunkt værene skulle 
omsettes høsten 2003 fikk ikke avlsutvalget melding om båndlegging, enda besetningseieren ikke hadde fått 
melding om at båndlegginga var opphevet.  

Det konstateres at det var noe ulik praksis fra mattilsynet i ulike områder i fylket 

H. Sak vedrørende rapport fra Landbruksdepartemenet om geitmjølkproduksjonen. 

Årsmøte i Oppland sau og geitalslag 2004 vedtok enstemmig å sende følgende uttalelse: 

Etter innstilling fra partsammensatt arbeidsgruppe oppnevnt av Landbruksdepartementet og rapport offentliggjort 4. 
mars 2004, ser årsmøtet i Oppland sau og geitalslag seg nødt til å komme med følgende uttalelse: 

Geita i Norge er en viktig ressurs som vi i Oppland må kjempe aktivt for å beholde. Vi vil at det skal bli flere 
geitebønder og ikke færre. Derfor meiner vi det bør åpnes for nyetablering innenfor områdene med industriell 
anvendelse for å styrke rekruttering i eksisterende produsentmiljø og møte naturlig nedgang.  

Det må aktivt arbeides for å: 

synliggjøre geitas betydning som kulturbærer og turistmagnet 

for å få verdsatt geitas jobb som kulturlandsskapspleier  

styrke forskning og utvikling av geitmjølksprodukter 

sitte fokus på kvalitetsmjølk i alle ledd 

satse på bedre utnyttelse av kjekjøtt 

gjennomføre prosjekt friskere geiter i hele landet 

ta sikte på bedre kvalitet og ytelse i avlsarbeidet  



heve kompetansen i geitenæringa 

Vi er imot Landbruksdepartementets intensjon om å få til større og færre geitebruk. 

Geitebruk som i 2003 lå innenfor et område med industriell anvendelse skal fortsatt være et satsingsområde for 
geitmjølkproduksjon. De som faller utafor disse områda må det finnes fullgode, selektive og målrettede alternativer 
for. Vi kan ikke godta en vilkårlig utradering av enkelte aktive områder for så å prioritere andre.  

Årsmøtet i Oppland sau og geitalslag støtter forslag 1 i innstillingen, forutsatt at dette ikke blir starten på en ytterligere 
innskrenkning av kjerneområda for geit. Alternativ 2 i innstillinga kan på ingen måte aksepteres. 

Sak 9. Orientering fra Gilde Hed-Opp. 

Org.sjef Aksel Bjørnstad, Gilde Hed-Opp takket for invitasjon og sa han synes det var flott at OSG ga Kjøttsamvirke en 
del av tiden i årsmøtet. Viktig arena for å drøfte og diskutere ulike spørsmål. 

Kjøttkontrollavgift 

o Høg avgift i Norge sammenlignet med andre land 

o Avgifta går ikke inn i målprisberegningen 

KSL-tillegg 

o Bare KSL-dokumentert kjøtt vurders om skal tas inn i Gilde-produkter 

o Kundene krever at slaktet skal komme fra dokumentert produksjon 

Hjemmklipping/klipping på slakteri 

o Holdningen fra Mattilsynet er – Mer slakteriklipping. Pga. kvalitet på slaktet. Hjemmklipt sau er en 
utfordring for slaktehygienen, pga at dyra forurenses på gard, slaktebil og under oppstalling på 
slakteriet. 

o Dette medfører tapt verdiskapning på garden 

Ønskede lammevekter 

o Markedet ønsker ikke lammeslakt over 23 kg, men slaktekostnadene reduseres i takt med 
vektøkning pga. at de er stykkbasert. 

o Argumenter for vektgrense er at lam over 23 kg er feitere. Markedet ønsker ikke feitere slakt.  

o Flere lam kunne kommet ut i markedet om det hadde vært vektgrense. Det kommer mange tunge 
slakt mot slutten av sesongen og markedet ønsker flere lam tidligere – her taper vi salg og fryser 
inn lam som kunne vært slaktet før. 

Regionalisering i Kjøttsamvirke 

o Organisering av medlemsarbeidet 

Viktige resultater for Gilde: 

4% økt omsetning av Gilde-produkter 

ICA har valgt Gilde – etter stort press fra kunder er Gilde hovedmerke 

Målpris er tatt ut for alle dyreslag 

Lave markedsreguleringskostnader. Riktig for storfe og gris, men ikke så bra for sau 

155 utbetales i etterskudd til medlemmene 



Status og litt om hvordan situasjonen er nå: 

Mindre sau på lager i år, enn foregående år. Overskuddet i fjor ble regulert ved salg til Østblokkland. Bedre å 
eksportere sauekjøtt enn lammekjøtt.  

Prognoser for 2004. Økning i produksjon og salg på 1%. Forventer balanse i 2004, men prognosen er nok litt 
usikker. 

De 2 første månedene i 2004 er det innveid 7,5 ganger så mye sau og lam i forhold til fjoråret. Slaktet 20 
ganger så mye sau og 3% mer lam. Det er jobbet mye med å få solgt dette som ferskvare i markedet og 
unngå innfrysning. Pristillegget på kr: 2,- for utsatt levering har få benyttet seg av. Salget av stykningsdeler 
har gått stort sett greit, men det er store lager av øvrige sorteringer på fryselager i Kjøttsamvirke. 

Innspill/ytringer i debatten: 

Noen klarer å ta ut stor fortjeneste i å foredle voksen sau sjøl. Det ble vist til at fenalår og spekepølse er populært i 
markedet. Det bekreftes at det er mulig å ta ut priser på messer og i annet nisjemarkeder. Vanskeligere å oppnå 
tilsvarende priser på volum mot kjeder. 

Er det noen få som leverer møkkete sau som er hjemmeklipt eller er det et generelt problem? 

Hvor langt er debatten i forhold til hjemmeklipping? Hva vil det medføre av ekstra transportkostnader? 

Ønske om en oppsummering av klassifiseringssituasjonen høsten 2003.  

Bjørnstad redegjorde for situasjonen og at de valgte å etterbetale for de klassene dette gjaldt i ukene 39, 40, 41 og 
42.  

Det var en kalibrering av europ-klassifsering på sau i 2002 og for storfe i 2004. Dette medførte justeringer, men det 
gir ikke utslag på pris – målprisen er fast.  

Ord i debatten: Thomas Stebergløkken, Pål Kjorstad, Kristin Bakke Lajord, Anders Svare, 

Gudmund Skotte, Sigurd Krekke, Johannes Hubred 

Sak 10. Utdeling av utmerkelser. 

Premie for beste vær ble tildelt Heidi og Arne Amrud, Fåvang for væren 200224074 med o-indeks: 118 og k-indeks: 
115. 

Premie for beste bukk ble tildelt Ivar Eiesar, Skjåk for bukken 2000042 med avlsindeks: 108 og avlsverdi jur: 6. 

Premie for beste gjeterhund ble tildelt Torkjell Solbakken, Lom for hunden Pia.  

Fylkeslagets diplom ble tildelt: Ingrid Arneng, Vestre Slidre, Trond Dalsegg, Lom og Eivind Fossum, Øyer.  

Det ble overrakt gave til Håkon Sigstad, Kvam som takk for stor innsats som fylkeslagets sekretær fra 1985 til 2004. 

Sak 11. Foredrag – tema: Rovviltmeldingen. 

Styremedlem Øivind Gurandsrud, Norsk sau og geitalslag takket for invitasjonen og presenterte seg sjøl før han gikk 
gjennom hovedtrekkene fra den nye rovviltmeldinga. 

Gunnarsrud gikk gjennom NSG sine innspillog syn i de ulike punkter i den nye rovviltmeldingen. Han redegjorde videre 
om hvordan NSG arbeider for å påvirke denne tunge saken til beste for saueholdet.  

Ord i debatten: Kristin Bakke Lajord, Hans Petter Solberg, Johannes Hubred, Hans M. Hjelstuen, Eivind Fossum, Pål 
Kjorstad, Sigurd Krekke, Thomas Stebergløkken, Åge Tøndevoldshagen, Erling Skurdal 

Kommentar/spørsmål:  

Hvordan kan vi nå fram i media og i hvilke media når vi lengst? Er TV den beste kanalen og hvor langt ønsker vi å gå i 
forhold til å vekke følelser? 



Hvilke forpliktelser har Norge gjort internasjonalt i forhold til å opprettholde stammer av annet vilt enn rovvilt. I 
hvilken grad trues f.eks villreinstammene? 

Viktig å sette fokus noen hovedpunkter i meldinga, og spesielt de som betyr mest for næringa. 

Utviklingsplanen for rovviltbestandene i meldinga, sikring av et lovfestet erstatningsoppgjør og konsekvensene for 
utmark og kulturlandskapspleie og at sauen kan bli borte i en del områder i utmark er slike områder. 

Må støtte oss til noen blant dagens politikere som ser engasjert i dette og tidligere politikere som kjenner kanalene og 
kan være viktige støttespillere i prosessen 

Er vi tjent med en inndeling i landet med en inndeling i 6 regioner? Denne omorganiseringen kan medføre at det blir 
krevende følge opp og nå gjennom. Vi bør arbeide for å beholde fylkesinndelingen som i dag.  

Jerven er per dato største skadevolder i Oppland. For Oppland er det ikke heldig at vårt fylke er plasseres inn i 3 
forskjellige regioner. Vi blir på en måte i utkantområdet i 3 regioner. 

Komiteen har vært på turne og presentert meldinga i lokalmiljøet, men på Østlandet la de opp til å besøke andre fylker 
enn vårt. 

Det er ennå ikke for seint og blir jo alltid viktig i forhold til rovviltarbeidet og holde en god kontakt mot de politiske 
miljøer.  

Får vi oppslutning om oppropet og klarer å få mange underskrifter må sentrale politikere ta hensyn til saken. 

På Lesja vurderes å gå til sivilt søksmål mot Fylkesmannen med bakgrunn i utbetalingen av rovvilterstatning og store 
avkortinger i utbetalinger på sannsynliggjorte tap. Lesja ønsker innspill og årsmøtet sine vurderinger i forhold til 
konsekvensene av å gå til dette skrittet.  

Vedtak: 

Årsmøtet vedtok at alle lag arbeider med å innhente underskrifter på opprop fra ordførerer og lokale politikere i Norge 
vedr. stortingsmelding nr 15.  

Brevet med underskrifter skal sendes til Leder Kristin Bakke Lajord innen torsdag 11.03.2004 

12. Valg 

Det var 52 stemmeberettigede i årsmøtet ved valgene 

12 a. Valg av styreleder for 1 år: 

Valgnemdas forslag: Kristin Bakke Lajord, Vang 

Kristin Bakke Lajord ble valgt med 49 stemmer. (1 blank) 

12 b. Valg av styremedlemmer for 2 år (et medlem for 1 år): 

Valgnemdas forslag: Åge Tøndevoldshagen, Lesja (2 år) 

Elim Rømyhr, Vang (geiterepr.) (2 år) 

Det kom fram i årsmøtet at Elim Rømyhr, Vang ikke er medlem og valgkomiteen valgte derfor å trekke henne som sin 
kandidat. 

Forslag fra salen på: Bjørg Torill Skrebergene, Øystre Slidre  

Åge Tøndevoldshagen ble valgt med 50 stemmer (valgt for 2 år) 

Bjørg Torill Skrebergene ble valgt med 49 stemmer (1 blank) (valgt for 2 år) 

12 c. Valg av nestleder til styret for 1 år: 



Valgnemdas forslag: Pål Kjorstad, Sør Fron  

Pål Kjorstad ble enstemmig valgt 

12 d. Valg av 3 varamedlemmer til styret for 1 år: 

Valgnemdas forslag: 1. Knut Einar Høystad, Ringebu 

2. Sissel Røer, Vestre Toten 

3. Anne Helene Haugen, Vågå (vara for geiterepresentant) 

Alle ble enstemmig valgt. 

12 e. Revisor for 1 år: 

Valgnemdas forslag: Toten regnskapskontor, Eina 

Toten regnskapskontor ble enstemmig valgt. 

12 f. To medlemmer m/personlige varamedlemmer til valgnemda for 2år: 

Valgnemdas forslag:  

Bjørn Dynna, Gran med Arne Karlstad, Biri som vara 

Kari Hagaseth, Vang med Ingrid Arneng, Vestre Slidre som vara 

Alle ble enstemmig valgt. 

12 g. Leder i valgnemda for 1 år: 

Valgnemdas forslag: Steinar Håkenstad, Vågå 

Steinar Håkenstad ble enstemmig valgt. 

12 h. Møteleder i årsmøtet 2005. 

Valgnemdas forlag: Styreleder 

Styreleder ble enstemmig valgt. 

Årsmøtet i 2005 velger varamøteleder i saker der dette er påkrevd. 

Sak 13. Arbeidsoppgaver for 2004. 

Styrets og årsmøtets forslag til prioriterte arbeidsoppgaver fram til neste årsmøte: 

Rovviltmeldinga 

Innsats for å opprettholde geita 

Alliansebygging – politikere – faglag 

Mediadekning – positive saker – oppklarende 

Avlsarbeid på sau 

Kontaktmøter – Gilde, Hed-Opp og andre 



Satsing på produktutvikling 

Oppdatere internettsida vår 

Regionmøter  

Seminar 

Ord i debatten: Christopher Lange, Tomas Stebergløkken, Anders Svare, Erling Skurdal 

Kristin Bakke Lajord,  

Innspill: 

Forslag om å legge årsmeldinga på internett og bare lage et begrenset opplag. 

Utdanne flere til å kunne utføre fostertelling. 

Beredskapsplaner bør settes i fokus, pga holdforskrift og rovviltmelding. 

Deltagelse på lokallagsårsmøter fra styret 

14. Tid, sted og opplegg for årsmøtet 2005 

Årsmøtet i 2005 legges etter turnus til Valdres og det samarbeides med Nord Aurdal saualslag i Valdres som er 
vertskap for årsmøtet. Styret får fullmakt til å fastsette tidspunkt for årsmøte 2005 i samråd med lokal arrangør.  

15. Avslutning 

Kristin Bakke Lajord takket for tilliten fra årsmøtet og sa at hun sammen med styret ville gjøre sitt beste i arbeidet for 
saueholdet det kommende arbeidsår. 

Kristin Bakke Lajord takket Anders Svare for innsatsen som leder i Avlsutvalget for sau. 

Kristin Bakke Lajord takket lokallaga for et fint arrangement, årsmøteutsendingene for frammøte og engasjement, og 
ønsket alle vel hjem. 

Møte hevet kl. 13.00 

Biri 6. mars 2004 

Gudmund Skotte Oddvar A. Nereng Ken Lunn 

Sekretær 

 


