Årsmøte i Oppland sau og geitalslag
6. og 7. mars 2003 på Dalseter i Espedalen
Møtestart kl. 11.00.
Sak 1. Åpning
Leder i Vestre Gausdal sau og geitalslag Olaf Sønstegård ønsket velkommen til årsmøte og ga ordet til ordfører Olav
Olstad. Ordføreren ønsket velkommen og orienterte om Gausdal kommune. I sin orientering kom Olstad inn på
befolkningsutvikling, landbruk og øvrig næringsvirksomhet. Utvikling innenfor landbruk, reiseliv og mat som er et
satsingsområde for å bevare sysselsetting i kommunen, og samarbeidet med nabokommuner for å sikre høg
fagkompetanse og utnytte ressursene best mulig uten å måtte tenke kommunesammenslåing. Ordføreren ønsket lykke
til med årsmøtet.
Leder Trond Dalsegg ønsket velkommen vil årsmøtet og takket ordfører Olav Olstad for velkomstord. Dalsegg holdt
deretter velkomsttale. Lederens velkomsttale er vedlagt.
Sak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent med følgende endringer. Sak 7. Godtgjørelse til leder og styret flyttes til
etter sak 12, punkt 9 Orientering fra Gilde, Hed-Opp tas når det passer i forhold til klokken, punkt 10 Utdeling av
utmerkelser tas under middagen, punkt 11 Orientering fra Einar Moe tas etter lunsj lørdag.
Sak 3. Opprop
Håkon Sigstad foretok opprop. Følgende møtte på årsmøte 2003:
Lag: Deltagere:
Lesja Hilde og Åge Tøndevoldshagen, Aud Skotte
Dovre Grethe Engen, Are Kvåle
Skjåk Sissel Skogheim
Lom Bjørn Teigen, Oluf R. Kvålshaugen
Vågå Anders Svare, Arne Bjørnstad
Sel Ingebreth D. Sandbu
Heidal Thomas Stebergløkken
Nord Fron Steinar Haugalien, Jostein Brenden
Sør Fron Pål Kjorstad, Knut Steberg
Ringebu Janett Myhre Ernst
Fåvang Hans M. Hjelstuen, Håvard Amrud
Øyer/Tretten Odd Fossum, Tobias Stubrud
Østre Gausdal Torgeir Nordlien
Vestre Gausdal Leif Arne Kvisberg, Olaf Sønstegård
Fåberg Liv Gruven Hansen
Biri Knut Steinstad, Anne Berit Berger

Snertingdal Oddvar A. Nereng
Vardal Tormod Gunderstuen
Østre Toten Ole M. Fjørkenstad
Toten III Per Frodahl, Ole Bekkelund
Kolbu Ole O. Holthe, Egil Smestad
Vestre Toten Johannes Hubred
Hadeland Christopher Lange, Bror Smestad
Søndre Land Ivar Vesterås, Ragnar Sand
Nordre Land Roger Jøranli, Terje Bakken
Etnedal Astrid Tollehaug Jevne
Sør Aurdal Ole Arne Øyhus, Ole Erling Bangsjordet
Nord Aurdal
Vestre Slidre Gullik Stee
Øystre Slidre Einar Tvenge, Olav Bleka
Austvang
Øye
Vang Inga E. Bøe
Styret Trond Dalsegg, Kristin Bakke Lajord, Eivind Fossum, Arne Karlstad, Bjørg Torill Skrebergene
Sekretær/kasserer Håkon Sigstad
Avlsutvalget for sau Anders Svare
Avlsutvalget for geit Ken Lunn
Valgkomite Magne Gutsveen, Johannes Hubred
Æresmedlemmer Olav Haavi, Lars Lauvsletten, Gunnar Stuve, Hans M. Hjelstuen
Tidligere formenn: Lars Lauvsletten, Hans M. Hjelstuen, Sigurd Krekke
Gjester: Sigurd Krekke, Einar Moe, Nina Valberg Nordrum, Gilde Hed-Opp,
Anette Jørstad, Oppland Bonde og småbrukerlag, Arne Johnsgård, Oppland Bondelag
Sak 4. Konstituering av møte
Trond Dalsegg ble valgt til møteleder i 2003 på årsmøtet i 2002 iht.vedtektene
Valg av sekretær: Ken Lunn ble enstemmig valgt
To til å skrive under møteboka: Olaf Sønstegård og Einar Tvenge ble enstemmig valgt

Sak 5. Årsmelding fra styret 2002
Håkon Sigstad gikk gjennom styrets årsmelding for 2002.
Ken Lunn gikk gjennom småfeholdet i fylket, avlsarbeidet på geit og organisert beitebruk,
Anders Svare gikk gjennom avlsarbeidet på sau. Eivind Fossum gikk gjennom rovdyrbolken
Kommentarer/spørsmål:
Spørsmål fra Åge Tøndevoldshagen om hva styret mente med at møte med Fylkesmannen i Oppland våren 2002 var et
positivt møte. Svar fra Dalsegg/Fossum: Møtet var positivt fordi Fylkesmannen lovet å ta med seg videre alle typer
innspill/signaler som fylkstlaget kommer med, og at sauenæringa også i framtida vil få bistand fra
Landbruksavdelingen til å løse oppgaver knyttet til avlstiltak og organisert beitebruk. Fylkesmannen understreket
imidlertid at det skulle tungtveiende grunner til før det blir gjort endringer på vedtak/innstillinger som er tatt av
fagavdelingene hos Fylkesmannen.
Spørsmål fra Kristin Bakke Lajord om forklaring på hvordan antall medlemmer i organisert beitebruk i enkelte
kommuner kan være større enn antall produsenter m/sau. Svar fra Lunn: Antall produsenter med sau refererer seg til
antallet som søker produksjonstilskudd i kommunene. I enkelte kommuner er det en del veldig små besetninger og
disse søker gjerne ikke produksjonstilskudd. De kan allikevel være medlem i organisert beitebruk, da det ikke er krav
om at du må søke produksjonstilskudd for å være medlem i organisert beitebruk.
Årsmeldinga ble enstemmig godkjent.
Sak 6 Regnskaper for 2002.
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.
Spørsmål til antall værer i status og fordeling av midler til ringene.
Ord i debatten: Tobias Stubrud, Sigurd Krekke, Anders Svare
Alle reviderte regnskaper ble enstemmig godkjent.

Sak 7. Godtgjørelse til leder for 2002 og møtegodtgjørelse for 2003.
Godtgjørelse til styreleder for 2002 ble fastsatt til kr: 15.000.
Møtegodtgjørelse for 2003:
Valgkomiteens forslag: Kr: 600 for dagmøter og kr: 300 for kveldsmøter
Forslag i årsmøte: Kr: 1000 for dagmøter og kr: 300 for kveldsmøter
Møtegodtgjørelsen for 2003 ble fastsatt til kr: 1000 for dagmøter og kr: 300 for kveldsmøter. (mot 1 stemme)
Sak 8. Saker som styret/lag vil ha behandla.
A. Puljetillegg ved Gilde Hed-Opp ved leveranse av sau og lam
Fåberg Bonde og småbrukerlag og Fåberg Sau og Geitalslag ber om at Gilde Hed-Opp omgjør vedtaket om innføring av
puljetillegg på sau og lam. Bakgrunnen er blant annet at de mener dette ikke samsvarer med ønske om plukkslakting
for å sikre levering av best mulig kvalitet . (Forslaget var vedlagt sakspapirene til årsmøte)
Ord i debatten: Thomas Stebergløkken, Janett Myhre Ernst, Christopher Lange, Odd Fossum
Styrets forslag til vedtak:

Oppland sau og geitalslag er sterkt uenig i prinsippet med puljetillegg. Vi ser det som uheldig at Gilde Hed-Opp
tillegget er blitt omdisponert til puljetillegg. Om puljetillegget er kommet for å bli, må dette finansieres på annen måte.
For eksempel ved inntjening fra mer rasjonell inntransport som puljetillegget skal føre til. For at de små leverandørene
skal kunne nyte godt av puljetillegget, og for fortsatt å stimulere til plukkslakting må puljetillegget gjelde for alle dyr
ved samlasting.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
B. Klippetillegg for sau og lam ved Gilde Hed-Opp
Ringebu Sau og Geitalslag ber om at årsmøte anmoder Gilde Hed-Opp om gjenninnføre klippetillegget. (Forslaget var
vedlagt sakspapirene til årsmøte)
Ord i debatten: Thomas Stebergløkken,
Styrets forslag til vedtak:
Styret foreslår for årsmøtet i Oppland sau og geitalslag at årsmøte anmoder Gilde Hed-Opp om å gjeninnføre
klippetillegget. Vi forstår at det er flere fordeler for slakteriene ved å få inn uklipt sau, men for oss med sau på garden
er det også fordeler med å få sauen klipt hjemme. Her kan nevnes billigere innfrakt, lettere å vurdere om sau/lam er
slaktemodne, bedre inntrykk av ullkvaliteten, klippetrening, økt verdiskapning på garden og i nærmiljøet ved å klippe
hjemme, enten vi klipper sjøl eller bruker bygdeklippere.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
C. Lave priser på voksen sau
Nord Aurdal Sau og Geitalslag ber om at årsmøtet tar opp den dårlige prisutviklingen på voksen sau. (Forslaget var
vedlagt sakspapirene til årsmøte)
Ord i debatten: Johannes Hubred, Olav Bleka, Bjørg Torill Skrebergene, Sigurd Krekke
Styrets forslag til vedtak:
Styret foreslår at årsmøtet støtter det som står i brevet fra Nord Aurdal og sender det over til Norsk sau og geitalslag
og ber de arbeide videre med saken.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt
D. Sak fra Oppland sau og geitalslag om ekstrakontingent for rovdyrarbeid.
Styrets forlslag:
Styret foreslår for årsmøte at rovviltkontingenten for 2003 blir satt til kr: 15 per hovedmedlem. Det samme som i
2002.
Ord i debatten: Åge Tøndevoldshagen
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
E. Orientering fra NSG-semin.
Sigurd Krekke, NSG-semin orienterte om status for mædisituasjonen på NSG sin seminstasjon på Staur og
undersøkelsene som blir gjort mot kontaktbesetningene rundt om i landet.
Ord i debatten: Kristin Bakke Lajord, Thomas Stebergløkken, Steinar Haugalien, Åge Tøndevoldshagen
Sak 9. Orientering fra Gilde Hed-Opp.
Nina Valberg Nordrum, Gilde Hed-Opp kom i sin orientering inn på følgende:
Slaktesesongen

Marked
Salgsutvikling sau og lam
Prisutvikling sau
Hed-Opp- sesongen 2003 – puljetillegg
Faglig aktivitet
Kommentarer/spørsmål:
Klassifiseringa er justert i 2002 og derfor er forbedring i klassifisering ikke bare relatert til kvalitetsforbedring, men
vektøkning siste tre åra er nok også en av årsakene til bedre klassifisering.
Spørsmål om tiltak på produktutviklingssida og kjøttdeig av sau for å møte nye matvaner/tradisjoner i bruk av
sauekjøtt.
Inntrykket med ustabil klassifisering tidlig i sesongen har festet seg hos mange produsenter og gjør at mange er
avventende med å levere tidlig.
Ord i debatten: Ingebreth D. Sandbu, Christopher Lange, Johannes Hubred, Eivind Fossum, Anders Svare, Hans M.
Hjelstuen, Pål Kjorstad, Olav Bleka, Aud Tøndevoldshagen, Thomas Stebergløkken, Janett Myhre Ernst, Sigurd Krekke,
Åge Tøndevoldshagen, Olaf Sønstegård.
Sak 10. Utdeling av utmerkelser.
Premie for beste vær ble tildelt Turid og Sigurd Krekke, Fåvang for væren Håmar 2002122908 med o-indeks: 122 og
k-indeks: 124.
Premie for beste bukk ble tildelt Ragna og Hans Bakke, Tessanden for bukken 1999093 med avlsindeks: 109 og
avlsverdi jur: 7.
Premie for beste gjeterhund ble tildelt Anne Kari Veikleenget, Vinstra
Sak 11. Foredrag av Einar Moe. Tema: Beitebruksplan
Oppland fylke:
Ca 250.000 sau og lam - pluss storfe på beite
Landets travleste reiselivs og rekreasjonsfylke
Fylket med størst areal i verneplaner
Arealprosesser i utmark i fleng
Små bruksenheter – store behov for å utnytte muligheter – inntekter fra reiselivsbruk i utmark
BEITEUTØVELSE UNDER PRESS
Historie:
Diverse branntilløp på slutten av 1990-tallet med konflikter mellom beitebrukere og de som driver annen
utnyttelse av utmark
OSG med møte på Otta i 1998 for å se på konfliktene knyttet til utnyttelse av utmark
Prosjekt for å se på denne problematikken, men i utgangspunktet manglet både penger og mandat. Etter
hvert kom mandat og midler til et forprosjekt på plass. OSG, Oppland Bondelag, Oppland Bonde og
Småbrukerlag, Mjøsen Skogeierforening/Drammendistriktet Skogeierforening og beitekonsulenten i NSG var
med i arbeidet.

Tilnærmingen ble konfliktforebygging. Aldri ambisjoner om å løse spørsmål knytta til beite og gjerding i
utmark
Konfliktfarer: Beitebrukere – kommunale myndigheter, beitebruker mellom, beitebrukere- grunneiere,
beitebrukere og andre interesser i forhold til utnyttelse av utmarksressurser.
Hvem er jobben gjort for:
Kommunale myndigheter
Planleggere
Organisasjonene i landbruket
Andre interesser i utmark
Beitebrukere, enkeltvis og i flokk
Hva får beitebrukeren:
Blir mer bevisst på rettigheter, muligheter og prosesser i samfunnet
Får kunnskap
Holdningsutvikling mot sameksistens
"Verktøy" i kampen for beiteutøvelse
Gjennomføring:
Østlandsforskning utførte jobben
Tiltaksfondet ble hovedfinansieringskilde
3 prosjekteiere. Oppland Bondelag, Oppland Bonde og småbrukerlag, OSG
Opplandsprosjekt med overføringsverdi nasjonalt
2 kommuner der ting skulle skje konkret
Fjellstyrene bisto med fullfinansiering av prosjektet
Resultat:
Hovedrapport
Oversikt over lovverket som beite berøres av i egen rapport.
Utmarksbeite i forhold til plan og bygningsloven
Håndbok på 10 gode sider
Jurisdisk utredning v/Kristensen
Friluftslov
Lov om skogbruk
Lov om naturvern
Konsesjonslov

Kulturminnelov
Plan og bygningslov
Jordllov
Bortfall av beiterett
Servitutt i beitesammenheng
Jordskifte ved beiterett
Gjerdehold
Streifbeiterett
Plan og bygningslov – utredet av Terje Skjeggedal
Håndboka i A4 –format for at den være tilrettelagt for å skrives ut fra internett
Beitebrukere må være mer på banen politisk. Viktig å være tidlig ute med innspill og aktive i høringsprosesser.
Overbygning på kommune/regionnivå for beitelaga for å komme i posisjon i forhold til høringsprosesser og kontakt mot
politiske miljøer.
Viktig å være med i prosessen ved kommuneplaner og her er arealplaner veldig vesentlig. I tillegg er vedtekter for
grunneierlag/beitelag viktig å få inn som en del av planene for at rettigheter skal ivaretas og sikres i forhold til
framtidig bruk/omdisponering.
Dokumentene ligger på: www.ostforsk.no/pro/UtmarksBeite eller kontakte www.ostforsk.no eller på tlf: 61 26
57 00
Kommentar/spørsmål:
Åge Tøndevoldshagen sier at det er bestemt at dette skal fortsette med regionsamarbeid mellom beitelaga et år til før
det tas opp til evaluering på Lesja om modellen skal videreføres etter dagens modell. Spørsmål til OSG om det var
vurdert om hvem som i framtida skal være medeier i dette prosjektet.
Svar fra Dalsegg/Moe: Dalsegg sa OSG i dag er medeiere og at dette ikke er vurdert. Moe sa at det er viktig at
landbruket står samlet og at myndighetene på kommunenivå får en plass å henvende seg for å nå fram til rette instans
i landbruket.
Sigurd Krekke takket for en interessant gjennomgang og at det var positivt å sjå resultatene av prosjektet og den
verdifulle jobben som Einar Moe har gjort som leder for prosjeket.
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 51 stemmer
12 b. Valg av styremedlemmer for 2 år (et medlem for 1 år):
Valgnemdas forslag: Pål Kjorstad, Sør Fron (2 år)
Terje Bakken, Nordre Land (2 år)
Ragna Bakke, Vågå (1 år)

Forslag i årsmøtet: Åge Tøndevoldshagen, Lesja (1 år)
Pål Kjorstad ble valgt med 49 stemmer (valgt for 2 år)
Terje Bakken ble valgt med 50 stemmer (valgt for 2 år)
Åge Tøndevoldshagen ble valgt med 44 stemmer (valgt for 1 år)
(Ragna Bakke fikk 8 stemmer)
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. Nina Kristiansen, Vestre Slidre (vara for geiterepresentant)
Alle ble enstemmig valgt.
12 e. Revisor for 1 år:
Valgnemdas forslag: Fron Regnskapskontor BA, 2640 Vinstra
Fron regnskapskontor BA ble enstemmig valgt.
12 f. To medlemmer m/personlige varamedlemmer til valgnemda for 2år:
Valgnemdas forslag:
Steinar Håkenstad, Vågå med Ola Fjerdingren, Heidal som vara
Jon Finborud, Øyer med Leif Arne Kvisberg, V.Gausdal som vara
Alle ble enstemmig valgt.
12 g. Leder i valgnemda for 1 år:
Valgnemdas forslag: Johannes Hubred, Vestre Toten
Johannes Hubred ble enstemmig valgt.
12 h. Møteleder i årsmøtet 2004.
Valgnemdas forlag: Styreleder
Styreleder ble enstemmig valgt.
Årsmøtet i 2004 velger varamøteleder i saker der dette er påkrevd.
12 i. Utsendinger til Landsmøtet i Norsk sau og geitalslag 2003.
Valgnemdas forslag

Utsendinger:
Kristin Bakke Lajord, Vang
Pål Kjorstad, Sør Fron
Trond Dalsegg, Lom
Eivind Fossum, Øyer
Bjørg Torill Skrebergene, Øystre Slidre
Terje Bakken, Nordre Land
Varautsendinger:
Åge Tøndevoldshagen, Lesja
Knut Høystad, Ringebu
Arne Karlstad, Biri
Sissel Røer, Vestre Toten
Nina Kristiansen, Vestre Slidre
Ingebreth D. Sandbu, Sel

Sak 13. Arbeidsoppgaver for 2003.
Styrets og årsmøtets forslag til prioriterte arbeidsoppgaver fram til neste årsmøte:
Alliansebygging – Kommune, faglag, politikere lokalt og på nasjonalt nivå
Mediadekning- offensiv satsing, spesielt på positive saker
Kontaktmøte med Gilde Hed-Opp som del av et styremøte
Rovdyr – rovviltmelding og erstatningsoppgjøret
Styremøter – enkeltsaker og prioriterte oppgaver
Saueseminar januar/februar 2004
Sauedag – samarbeid mellom lokallag
Regionmøte januar 2004
Videreutvikle OSG-hjemmeside på internett, melde når neste oppdatering kommer
Innsats for geita
Mædisituasjonen – styrets rolle i forhold til informasjon og oppfølging av utvikling
Bidra til å påvirke til økt satsing på produktutvikling av sau og lammekjøtt

14. Tid, sted og opplegg for årsmøtet 2004
Vardal saualslag og Snertingdal saualslag blir vertskap for årsmøtet 2004, styret får fullmakt til å fastsette tidspunkt
for årsmøte 2004 i samråd med lokal arrangør.
15. Avslutning
Styreleder Trond Dalsegg takket Arne Karlstad og Eivind Fossum for stor innsats i styret gjennom mange år.
Leder Trond Dalsegg overlot ordet og klubba til nyvalgt styreleder Kristin Bakke Lajord. Kristin Bakke Lajord takket for
tilliten fra årsmøtet og sa hun på sin måte og i samarbeid med dyktige styremedlemmer ville ta fatt på alle
utfordringene som venter kommende arbeidsår.
Kristin Bakke Lajord takket Trond Dalsegg for godt samarbeid og dyktig ledelse av Oppland sau og geitalslag gjennom
4 år.
Kristin Bakke Lajord takket Vestre Gausdal sau og geitalslag for et fint arrangement, årsmøteutsendingene for
frammøte og engasjement, og ønsket alle vel hjem.

Møte hevet kl. 12.15
Espedalen 7. mars 2003

Olaf Sønstegård Einar Tvenge Ken Lunn
sekretær

