Årsmelding 2015
Akershus Sau og Geit

Norsk Sau og Geit
Dette er interesseorganisasjonen for småfehold og gjeterhund i Norge. I Akershus
Sau og Geit er det 243 aktive medlemmer.

Fordeler ved å være medlem








NSG arbeider for en bedre framtid og økonomi i næringa gjennom politisk
nettverksarbeid, faglig utvikling, avlsarbeid på sau og geit, gjeterhundarbeid
og som hovedorganisasjon for beitenæringa.
NSG er et faglig og sosialt fellesskap lokalt, regionalt og nasjonalt.
Som medlem får du medlemsbladet Sau og Geit 6 ganger pr. år.
NSG har egne internettside som oppdateres daglig.
Som medlem får du rabatt på juridisk bistand, og forsikring med mer.
Våre medlemmer får gode kurstilbud (for eksempel tilbud om klippekurs,
gjeterhundkurs, eierinseminasjonskurs osv.)
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Styret 2015
Leder: Håvard Semb, Eidsvoll
Sekretær: Cathinka Kjelstrup,

Leders tale

Asker og Bærum
Vi må håpe at markedet for sau og kjøtt vil holde seg, slik at vi slipper
stor overproduksjon og fallende priser. Det er noen som har investert i
nye bygninger, noen ganske stort også. Det er bra, for vi trenger
rekruttering, og det er bra at det finnes heltidssauebønder. Det tror jeg
er veldig viktig hvis det fortsatt skal være en interessant bransje for
unge bønder å satse på.
Vi har på den ene sida et marked for
fårekjøtt som nærmer seg balanse. Vi
har også etterspørsel etter mer
norskprodusert mat, som ikke er basert
på importert kraftfor.

Jeg syns 2015 har vært et litt spesielt
år, med noen ulver som har gjort mye
skade i bestemte områder, og samtidig
har de mange opplevd veldig lite
skader i år.

Hvis etterspørselen etter fårekjøtt
kunne øke, så tror jeg vi skulle kunne
fortsette å øke produksjonen også.

Godt årsmøte!

Det er ikke alltid så mye vi kan gjøre
med det, men det beste må være at vi
klarer å samarbeide, og si hva vi
mener. Vi er vant til å samarbeide i avl,
med gjerder og sanking av sau.

Styremedlemmer:
Aske Varnås, Aurskog-Høland
Ragnar Hennum, Gjerdrum
Kasserer/styremedlem:
Jens Ola Lundstad, Feiring
Representant i regionsutvalget for avl:
Stein Bentstuen, Eidsvoll
Representant fra gjeterhundnemnda:
Sissel Modin, Søndre Akershus
1.vara med møterett på styremøter:
Mona Solberg, Eidsvoll
2.vara: Ingrun Nordengen, Nannestad
3.vara: Jan Erling Aurstad, Eidsvoll
Revisorer:
Ola Bihaug
Brita Molvig

Hilsen Håvard Semb

Leder Akershus Sau og Geit

Valgkomite for 2015:
Leder: Håkon Blakkisrud, Eidsvoll
Karianne Kjelstrup, Asker og Bærum
Halvor Sjuve, Feiring
Vara: Marianne Aas, Nannestad

Styrets arbeid
Styret for Akershus Sau og Geit (ASG) har i perioden 2015 avholdt 6 styremøter
og behandlet 55 saker, mot 46 saker i 2015/16.

Årsmøte
Årsmøte ble avholdt på Fatland Slakteri i Oslo, onsdag 25. februar 2015. Også i år ble det
servert middag før årsmøtet. En stor takk til Fatland slakteri for god mat, og for at lokaler til
årsmøtet ble stilt til disposisjon.
Berit Pettersen, rådgiver sau hos Fatland, orienterte litt om bedriften og lammesesongen
2014. Deretter hadde Geir Marring foredraget "Gjeterhund og sau – næring eller hobby".
Leder i Akershus Sau og Geit, Mina Klaseie, ønsket velkommen og åpnet årsmøtet. Deretter
overtok Anders Klaseie som ordstyrer ordet.
Det ble utskiftninger i styret og Håvard Semb ble valgt til leder. Jens Ola Lundstad og
Ragnar Hennum ble valgt som nye styremedlemmer.

Landbrukshelga
I likhet med i 2014 hadde Akershus Sau og Geit kurs på Landbrukshelga 24.-25.januar på
Hurdalsjøen hotell. I år var det kurs i bruk av Sauekontrollen som var tema. Det var 10
deltagere på kurset, og Mina Klaseie var foredragsholder. Mina jobber daglig med
sauekontrollen gjennom Animalia. Landbrukshelga har etterhvert blitt en godt etablert, og
viktig, møteplass innen landbruket.

Dialogmøte roviltberedskap
Før beitesesongen tok til var alle beitelagsledere og styret i mai invitert til å delta på det
tradisjonelle dialogmøtet for roviltberedskap på Kringler gjestegård i Nannestad. Her
møttes de lokale beitelagene, rovviltfellingslag, roviltkontakter, fylkesmannen, SNO m.fl.
Asle Varnås møtte for Akershus Sau og Geit.

Deltagelse på møter
Gjennom året har styret representert på flere møter. I januar deltok Mina Klaseie på møte
med Akershus Bondelag, og på det årlige gjeterhundmøte til nemnda på Melnes Gård i
Enebakk. Håvard Semb og Ragnar Hennum representerte på møte med Bondelaget som
angikk oppsummering av sesongen i november.

Rovdyr 2015
I Akershus er det gjennom sesongen registrert mest angrep av ulv. Det er også noe
gaupe, men dette ser ut til å være under kontroll. Det har gjennom året vært en hyppig
sak på styremøter om rovdyr. Det var flere rovdyrangrep flere steder gjennom sesongen
og fylkeslaget har jobbet med tiltak for å dempe konflikten. Det har hele veien vært god
kontakt med fylkesmannen i alle sakene. Aurskog Høland har hatt flere Grenseulv som
streifer over. På østsiden- og nord i Eidsvoll har det vært flere angrep av ulv. Det var også
angrep av ulv i Enebakk på flere besetninger. Det ble også bestemt at fylkeslaget sendte
ut en liten blomst til de besetningene som hadde opplevd angrep i sesongen.

Radiobjeller
Det ble tilført 122 terminaler til søyer og 65 nye lammenoder(GSM).
Det var registrert 1507 enheter totalt hos Telespor, inkl. de gamle UHF lammenodene og
Gjerdrum beitelag (storfeterminaler er fra starten på prøveprosjektet).
Det ble også testet ut 10 enheter av typen Findmysheep, som kommuniserer via satellitt,
og er dermed ikke avhengig av mobildekning. Disse ble testet på østsida av Mjøsa/Vorma i
Eidsvoll, der det er varierende mobildekning. Området er også utsatt i forhold til rovdyr.
Tyngden av nye lammenoder ble også brukt i området øst for Mjøsa/Vorma.
Totalt 60 sauebesetninger benyttet elektronisk sporing i Akershus.
Magnar Haraldsen deltok på flere møter, blant annet et stort møte med utmarksrådgivere
fra NSG og Telespor på Fornebu. (Se egen rapport om radiobjeller).
Det ble også organisert et møte for å få en dialog med radiobjellebrukere om fremtiden
videre. Dette ble avholdt i slutten av november, og det var gode tilbakemeldinger fra de
brukerne som dukket opp. Prosjektet ble videreført i fylkeslaget og fremtiden videre blir
spennende å følge.
KURS
Det var fokus på at det skal komme i gang kurs rundt om i fylket. Styret arbeidet ut en plan
om hvilke kurs som skulle arrangeres fremover. Flere av disse blir satt i gang i 2016.

Landsmøte 2015 og representantskap høst 2015
Styret var representert på både landsmøte og representantskapsmøte i år. Håvard Semb
og Kjetil Fagerlund deltok på landsmøtet i mars og Håvard Semb representerte på
representantskapsmøtet i oktober. Cathinka Kjelstrup deltok også som ansatt på begge
møter. Helge Olav Aas er representant for Ull- og klipperådet, og deltok på begge møter.
Det var mange gode innlegg og politiske debatter. Største saken på landsmøtet var
lovene til NSG som Akershus også bidro til å foreslå endringer på i forkant av møtet.

Kåring
Kåringa ble avholdt på Nannestad hestesportssenter i Maura søndag 5. oktober. Mer om
kåringa i årsberetningen til Avslutvalget i Akershus Sau og Geit og Romerike værring.
Eksteriørdommere var Jonny Storbråten og Terje Bakken, ulldommer var Stein Terje
Moen.

Gjeterhund
Det har også i år vært stor aktivitet innenfor gjeterhund. Flere prøver er avhold, noen i
lokallag og noen i samarbeid med Østfold Gjeterhundlag. Mer om gjeterhundaktivitetene
i egen årsberetning fra gjeterhundnemnda.

Annen aktivitet i fylket
Sauens dag
Asker og Bærum Sau og Geit var som vanlig NSGs representant på Sauens dag på Bogstad
gård 22. september. Det ble solgt lammekjøtt, klipt sau og avholdt gjeterhund oppvisning.

Åpen Gård
Eidsvoll lokallag har i år igjen vært aktive med å arrangere åpen gård. Bildet under viser
godt oppmøte på gjeterhundoppvisningen.

Premier og utmerkelser ble tildelt:
Premie for beste kåra vær ble tildelt: Helge Olaf og Laila Aas
Premie for beste indeksvær: Stein Bentstuen
Mina Sjuve fikk takk og gave for sin innsats som leder i styret 2014-2015, og sin lange
innsats som styremedlem.
Kjetil Fagerlund fikk takk og gave for sin innsats som styremedlem.
Magnar Haraldsen ble utnevnt til æresmedlem av Akershus Sau og Geit
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Lokallag 2015
Asker og Bærum:
Leder: Johan Persbråten, tlf. 915 77 904 joludper@online.no
Sekretær: Anne Helene Wensaas, tlf. 938 69 686 pierrejohanson@hotmail.com
Kasserer: Cathinka Kjelstrup tlf. 416 77 608 senoritatinka@gmail.com
Aurskog-Høland:
Leder: Martin Huse mhuse@hotmail.com
Sekretær: Kristin Lensjø, ahsauoggeit@hotmail.com
Kasserer: Stein Sandem, tlf. 63 85 19 41 / 928 24 060 steinsandem@hotmail.com
Eidsvoll:
Leder: Jan Erling Aurstad janerlingaurstad@gmail.com
Sekretær: Mona Solberg, jonsolb3@online.no
Kasserer: Torill Rødsrud, tlf: 416 96 456, esval-gald@hotmail.com
Feiring:
Leder: Jens Ola Lundstad,tlf: 916 00 687 Jens.ola.lundstad@eidsvoll.vgs.no
Sekretær: Torkild Wangen, tlf. 905 80 265 KTWangen@live.no
Kasserer: Alf Magne Bjørndal, tlf: 926 51 347 amb@baneservice.no
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Medlemsutviklingen i fylket de siste 10 årene viser at fylket hadde en liten nedgang i
antall medlemmer fra 2005 til 2007. Etter dette har heldigvis antall medlemmer økt
betraktelig. Antall medlemmer per 31.12.2015 var 243 medlemmer.

Gjerdrum:
Leder: Kjell Myhrer, mail@glittre.no
Sekretær/kasserer: Georg Molvig, tlf. 63 87 75 23 / 414 69 502 georg.molvig@gmail.com
Hurdal:
Leder: Ketil Melvold tlf: ketil.melvold@infocare.no
Sekretær: Kjetil Fagerlund, tlf: 911 25 25, kjetfag@online.no
Kasserer: Ola Bihaug, tlf. 951 83 519 ola.bihaug@hurdal.kommune.no
Nannestad:
Leder: Kenn Berntsen, tlf: 97 96 46 33, kenn-rob@online.no
Sekretær: Ingrun Nordengen, tlf. 977 46 918 ingrun.nordengen@nannestad.kommune.no
Kasserer: Elin Mo Weberg, tlf. 416 38 465 arne.weberg@bos.no
Søndre Akershus:
Leder: Jon Skretting, tlf: 928 12 408 jon.skretting@GE.com
Sekretær: Anne Buer, tlf: 926 32 659, anne.buer@gmail.com
Kasserer: Carol Ann Myhre, tlf: 911 75 922 caro-amy@online.no

Sauehold i Akershus 2015
Det er tre klare trender i saueholdet i Akershus de siste to årene. Sauetallet er
økende, antall produsenter er stabilt og tapstallet er synkende. Vi ser det er
færre som slipper sau på beite, men flere som søker produksjonstilskudd. Årsak
til dette kan være flere variabler, men det er ikke tvil om at færre beiter på
utmarksbeite i østre delene av fylket.
Tall fra søknader om produksjonstilskudd (SLF 31.7.2015) viser at det i Norge var 2 334 085
fordelt på 14 200 produsenter. Sammenliknet med 2014 er dyretallet økt med 90 439 søyer
og lam (+4 %) og antall produsenter økt med om lag 100 100 (+ 0,7 %).
I Akershus var det i 2015 søkt om produksjonstilskudd på 7 691 søyer, fra 2005 er dette en
økning på +5,72 %. Dette betyr at mye har skjedd med saueholdet i Akershus de siste 10
årene. Akershus har sine utmarksressurser nord og vest i fylket. Besetningene i øst og sør
beiter på innmark eller inngjerdet utmark. Statistikken viser da at 71 % av sauene i
Akershus blir sluppet på utmarksbeite, og er med i organisert beitebruk.

Organisert Beitebruk
Beitelag er svært viktige organisasjonsenheter for sauenæringa i Akershus, og
oppslutningen om beitelagene virker å være god. Antallet brukere i beitelag holder seg
stabilt, en liten trend er at det øker noe med antall medlemmer nord vest i fylket.
Organiserte beitelag mottar tilskudd gjennom regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP).
Statistikk fra beitelagene benyttes blant annet av Norsk Institutt for skog og landskap.
Antall beitelag i Akershus totalt har vært litt varierende. Det siste året er det et mindre
beitelag for sau, som betyr at i 2015 var det 6 beitelag for sau. Beitelaget som holder til i
Fet har ikke meldt inn statistikk for 2015. Det er totalt 7 beitelag i fylket, hvorav 5 driver
med storfe og 5 driver med sau.

Registrering av tap på utmarksbeite
I alt er det 713 organiserte beitelag (fellesbeiter) for sau i Norge, og 6 av disse er i
Akershus (0,84 %). Det er svært varierende deltagelse i organisert beitebruk rundt om i
landet, og Oppland har den største tilslutningen med 95 %. I våre nabofylker mot øst har
Østfold kun 4 %, men Hedmark har 81 %.
Tabell: Tall fra organisert beitebruk 2015.
Fylke
Tapsprosent Tapsprosent Endring
2015
2014

Antall sau
sluppet

Oppslutning om
Organisert
Beitebruk 2015

Aust-Agder
Nord-Trøndelag
Finnmark
Nordland
Troms
Hedmark
Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
Oslo/Akershus
Telemark
Vest-Agder
Oppland
Østfold
Sogn og Fjordane
Buskerud
Rogaland
Hordaland
Hele landet

14 125
75 341
15 753
155 114
108 456
89 790
122 676
81 121
12 739
41 029
36 017
244 026
740
160 493
89 790
103 055
122 133
1 480 620

56 %
86 %
63 %
74 %
89 %
81 %
82 %
69 %
71 %
82 %
77 %
95 %
4%
86 %
91 %
36 %
62 %
74 %

10,79
9,15
7,97
7,68
6,39
6,29
5,90
5,67
5,16
4,96
4,65
4,31
3,92
3,62
3,38
2,91
2,72
5,17

6,39
8,34
7,66
7,06
7,06
6,88
5,11
6,14
7,25
7,07
4,83
4,66
2,77
5,15
4,1
4,04
3,04
5,6

4,40
0,81
0,31
0,62
-0,67
-0,59
0,79
-0,47
-2,09
-2,11
-0,18
-0,35
1,15
-1,53
-0,72
-1,13
-0,32
-0,43

Gjennomsnittlig tap for Akershus i 2015 ble 5,16 % som er en nedgang fra 2014 hvor
snitt tapet for fylket ble 7,25 %. De siste årene har hvilket rovdyr som gis erstatning for
endret seg. Nå er det Ulv som i stor grad har kommet på statistikken, mens i 2005 som
var et stort tapsår for Akershus var det gaupe som i hovedsak stod for tapet.

Årsmelding Avlsutvalget
og Romerike værring
Avlsutvalget for sau i Akershus besto i starten av 2015 av kun Stein Bentstuen, og i starten
av 2015 vedtok styret i Akershus Sau og Geit at det skulle utvides med et medlem til.
Akershus Sau og Geit utnevnte Anne Lise Sandnes som nytt medlem i avlsutvalget.
Akershus sin representant i regionutvalget har vært Stein Bentstuen.

Romerike væring har i 2015 bestått av 5 besetninger. Styret i ringen har bestått av leder
Ragnar Hennum, sekretær/kasserer Gunn Elin Blakkisrud og leder av avlsutvalget Stein
Bentstuen.

Kåringen i Akershus ble holdt på Nannestad Hestesportsenter lørdag 3. oktober. Det ble
bedømt 149 dyr, hvorav 90 værer ble kåret, i tillegg ble 29 værer kåret på disp. Det er også
i år blitt avholdt kåring på høgskolen på Ås, hvor 13 værer ble bedømt og 11 kåret.

Høsten 2014 ble det satt inn 9 prøveværer i ringen. En vær gikk ut på grunn av sykdom i
paringa og en vær oppnådde ikke nok slaktede avkom, slik at 7 værer oppnådde offisiell
indeks 2015.

Høyest poengsum oppnådde vær 2015 12 513 med 172 poeng.
Oppdretter Helge Olaf og Laila Aas.
Etterspørselen etter kåra værer har vært god i 2015 og stort sett alle kåra værlam har blitt
solgt.
Spælmiljøet i Akershus fikk en knekk for mange år siden under Scrapesyke-utbruddet i
fylket. Det er derfor også i 2015 gitt tilbud om sponsing av semin til spælbesetninger. Det
stilles to krav; besetningen må være medlem av sauekontrollen og det må stilles med værer
til kåring. Avlsutvalget har satt i gang et arbeid med å registrere alle spælbesetninger i
fylket, slik at vi fremover kan drive et mer målrettet avlsarbeidet på spælen.
Undertegnede har deltatt på to møter i regionutvalget, i tillegg har Anne Lise
Sandnes deltatt på et møte på Rudshøgda. På møtet på Rudshøgda var region
øst invitert til omvisning og innlegg/diskusjon på fremtidige avlsmål.

Beste indeksvær ble 2014 11 504, med 129 i O-indeks,
oppdretter Stein Bentstuen.

Det er høsten 2015 satt inn 12 prøveværer i ringen, i tillegg er det benyttet 2 indeksværer.
Det ble høsten 2015 solgt 5 indeksværer til bruksbesetninger i fylket. Ringen har også i 2015
gitt tilskudd til semin.

Stein Bentstuen

Gjeterhund 2015

Til venstre: Geir Marring og Tess,
Fylkesmester 2015.

Prøver 2015
Det ble avholdt til sammen 6 gjeterhundprøver i Akershus i 2015, i tillegg til norgesserien
med to prøver. Norgesserieprøvene ble avholdt en helg i august, og var et
samarbeidsprosjekt med Østfold Gjeterhundlag. Prøven samlet 55 deltakere begge dager,
noe som er det maksimale deltakerantallet på norgesserieprøvene. Mesteparten av
landslaget deltok, og nivået var generelt meget høyt. Det er derfor ekstra hyggelig at
tilbakemeldingene fra deltakere på arrangementet var svært positive. Vi vil takke Østfold
Gjeterhundlag for godt samarbeid, og også rette en spesiell takk til grunneier Vidar
Tangeland for fine sauer og en god prøvearena.
Lokalklubben Søndre Akershus arrangerte lokalprøve hos Thorstein Heiaas i Dalefjerdingen,
takk til alle for et godt arrangement, flott med nye steder for prøver.

Over: Sissel Modin og Lad (Zack)
deltok på NM for Akershus.
Nemnda 2015
Leder: Geir Marring
Styremedlem: Steffen Pettersen
Styremedlem: Sissel Modin
Sekretær: Karianne Buer
Det har vært avholdt 3 styremøter.

Fellestrening og kurs
Det ble gjennomført 2 fellestreninger i 2015. Vi har få steder som er egnet for
fellestreninger med mange deltakere. Treningen foregår i flere mindre treningsgrupper
rundt omkring, slik at det er mulig å få trent for den som legger ned en innsats for å få det
til. Vi ønsker oss nye treningssteder, for å møte den stadig økende pågangen.
Gjeterhundnemda er behjelpelig med oppstart og råd i den forbindelse.

Henvendelser og oppvisninger
Vi har også behandlet en rekke henvendelser vedr. gjeterhund fra enkeltpersoner,
anskaffelse av hund, formidling av trente hunder etc.
Det har også i år vært avholdt gjeterhundoppvisninger rundt om; Natur VGS, Sinober,
Bogstad Gård, Eidsvoll og Melsom Landbrukshøyskole. Medlemmer av fylkeslaget har hatt
sankeoppdrag både på sauer og geiter, gjeterjobber på fjellet, og i tillegg deltar stadig flere
på fellessank både i og utenfor fylket.

Større prøver 2015
Årets fylkesmesterskap ble arrangert av Akershus i Østfold, og var et spennende
arrangement på et kupert beite som bød på fine utfordringer. Vi gratulerer Geir Marring
som ble årets fylkesmester i Akershus med hunden Tess. Beste unghund (under tre år) ble
Sissel Modin med Storm. Karianne Buer og Sissel Modin (to hunder) kvalifiserte seg til NM,
hvor de endte på henholdsvis 26., 47. og 78.plass. Dette var dessverre ikke godt nok til å
beholde 3 plasser, så i 2016 er vi igjen ned på 2 plasser.

Gjeterhund 2015

Til venstre: Sissel Modin med Storm, deltager i NM og beste unghund i fylket.
Over: Karianne Buer med Step, deltager i NM og kvalifisert til EM som Young Handler 2015.

4 hunder fra Akershus fikk godkjent bruksprov i 2015.

Fylket fikk godkjent to nye instruktører, slik at vi nå har hele 7. Ta kontakt om
det ønskes hjelp på trening eller kurs!

Ved interesse for kurs med lokale instruktører, ta kontakt med en instruktør på lista vår. Vi
minner om at alle som deltar på kurs skal ha gjennomført grunnkurs i dyrevelferd, dette
kan eventuelt legges inn som en del av et gjeterhundkurs.

Aktiviteter i 2016
I 2016 satser vi videre på å få til lokale prøver. Det foreligger også planer om å arrangere
Norgesserieprøve i samarbeid med andre fylker. I tillegg ønsker vi å ha et lokalt
dommerseminar for Akershus og Østfold. Det vil bli avholdt et åpent møte for
gjeterhundinteresserte i mars.
Det vil kunne bli muligheter for medlemmer med godkjent gjeterhund og litt
erfaring å delta på fellessank på fjellet, evt også andre steder om det er
interesse.

Ski, 2.februar 2016

Geir Marring

Sissel Modin

Karianne Buer

Steffen Pettersen

