
Årsmelding Aust-Telemark Sau og Geit 2010 
Aust-Telemark Sau og Geit vart danna i 2009. Da slo Gransherad og Heddal sauavlslag og 
Sauland Sauavlslag seg saman til eitt lokallag.  

Pr. 31.12.2010 er det 43 medlemmer i laget. 36 hovudmedlemmar og 7 husstandsmedlemmar. 
Det er 13 medlemmer i Sauland, 8 i Gransherad, 15 i Heddal, 3 i Sauherad og 4 i Bø. 

Årsmøtet 2010.  

Årsmøtet vart halde hjå AT Skog i Sauland 28/1 2010.  

Det møtte 27 personar frå 19 gardar.  

Erik Håtveit, styremedlem i TSG og Arne Loftsgarden, leiar i TGL, var gjester på årsmøtet. 

 Innkalling og saksliste vart godkjende. 

Camilla vart vald til referent, og Svein vart vald til møteleiar. Åse og Morten vart valde til å 
skrive under møtereferatet frå årsmøtet. 

 Svein las årsmeldinga for 2009.  

Her kom det ein merknad til at det ikkje var tatt med at avl var eit tema på 3.dje kurskvelden i 
”kurs om dyrevelferd”. 

 Svein gjekk gjennom rekenskapen for 2009.  

Driftsresultatet på -13688,00 skyldast i hovudsak at laget har arrangera kurs i dyrevelferd i 
2009. Det kom ein kommentar på att rekneskapen og balansen ikkje var like, men dette blei 
oppklara. 

 Budsjett og årsplan for 2010 vart gått gjennom.  

 Budsjettet vart godkjend. 

 Det kom fleire kommentarer til årsplanen. 

-Ynskje om å ha med eit punkt som sa att laget ynskjer å "stø verksemd som driv med 
foredling av småfe" 

-Det vart kommentera att dei to fyrste punkta i årsplanen var for generelle til å stå i en årsplan, 
det var meir ein visjon for laget. 

-Bygdedagen i Sauland burde vera med som ein dag Aust-Telemark Sau og Geit ville syne 
seg fram på ein eller annan måte. 

-Det fyrste punktet i årsplanen kan komme i konflikt med punktet lenger ned, som seier at 
laget ynskjer og arbeida for eit felles kåringsjå, sidan NSG ikkje jobbar i den retningen. 



Det var einstemmighet om at punkt 1 i årsplanen burde strykast, og at dei andre 
kommentarane skulle tilføyast. Årsplanen vart så godkjend. 

Val  

Årsmøtet valde dette styret: 

• Leiar    Svein Arvid Tørre 1 år 
• St.m.   Morten Hedegart (nestleiar), ikkje på val 
• St.m    Astrid Lia Engebretsen (sekretær), ikkje på val 
• St.m    Ramon Sem (studieleiar), 2 år 
• St.m    Camilla Djupedal Krosshus (kasserar), 2 år 

1. vara Rune Bøe, 1 år 
2. vara Olav Siljudalen, 1 år 
3. vara Jørgen Bøen, 1 år 

 Valkomite: 

• Geir Olav Grini (leiar), ikkje på val 
• Ingvar Sundvor, 2 år 

 Revisor: Harald Nisi, 1 år 

Årsmøtet valde Svein og Ingvar som utsendingar til årsmøtet i TSG, Styret fekk ansvaret for å 
finne 2 utsendingar til. 

Svein hadde 2 forslag til uttaler. 

 Uttale ang. rovviltjakt. 

Det vart  kommentera at det er veldig viktig att sauebønder sier ifrå til Øyvind Fosse når dei 
ser gaupespor. 

Uttale ang. kåringsjå. 

Her vart det kommentera at uttalen ikkje burde sendast avlsrådet, men leiinga i NSG, og at det 
burde stå noko om viktigheita av at det var stor tillit mellom den lokale husdyrhaldar og 
mattilsynet. 

Ellers var forsamlinga einig i att uttalene vart sendt vidare. 

Under eventuelt kom det to kommentarar. 

Fyrst ein kommentar frå Ingvar. Han meinte at det var betenkeleg at Svein var den einaste 
lokallagsleiaren på TSG si haustsamling. Dette er noko som styret i TSG må ta mykje av 
skulda for, og gjera noko med slik at dette forandrar seg. 

Den andre kommentaren var òg frå Ingvar. Han sa at det gode frammøtet til årsmøtet synte 
kor riktig samanslåinga av dei to tidlegare lokallaga hadde vore. 



Etter maten kom Erik Håtveit, som er styremedlem i TSG, med informasjon frå 
fylkeslaget.  

  NSG sin måte å halde viktig informasjon skjult på, vart diskutera. Det vart óg NSG sitt 
avlsarbeid med avlsjefen i spissen. Her vart det påstått at 90% av småfehaldarane er ueinige 
med avlsjefen i NSG. Det vart óg diskutera kvifor engasjementet i mange lokallag er lite. 
Kanskje meir av kontingenten burde gå tilbake til lokallaget gjennom engasjementsmidlar? 
Og kanskje må TSG gjera haustsamlinga enda mer interessant for lokallaga å reise på? Erik 
informera om at TSG vil bruke meir tid og ressursar på politikk framover og mindre på 
”Dyrsku’n”. Han utfordra forsamlinga til å komme med ynskjer til det føreståande 
jordbruksoppgjeret, som han kunne ta med seg vidare. Her kom det mange synspunkt, men 
det ble påpeika at nye ordninger må vera nøye gjennomtenkte. Det vart óg ein deil diskusjon 
om dagens rovdyrpolitikk. Erik sa att Soria Moria erklæringa var ganske bra, men at 
byråkratane har sett sin eigen agenda. Det vart óg kommentera at stortingsrpresentantane frå 
Telemark burde verta invitera til TSG sitt årsmøte. 

Til slutt informera Arne Johannes Loftsgarden, som er leiar i Telemark Gjetarhundlag, om 
arbeidet i fylkeslaget. Han fortalde litt om historia til laget, og at laget har 12 instruktørar og 1 
dommar. Laget gjer ut eit medlemsblad og har eiga heimeside. Kvar søndag er det felles 
trening på Lonar i Sauland. I år skal laget saman med Telemark Sau og Geit arrangera NM i 
gjeterhund i Bø 7.-10. oktober 2010. Dette vert eit stort arrangement med 100 ekvipasjer, og 
han oppfordra alle til å hjelpe til med dugnadsarbeid eller komme og væra publikum. 
Overskuddet av arrangementet vert deila på de to laga. 

Det vart diskutera om det er lurt å kjøpe ein hvalp eller ein ferdig trena hund. Dette er noko 
kvar einskild bør tenke gjennom før ein skaffar seg ein gjetarhund. Telemark Gjetarhundlag 
kan væra til hjelp ved kjøp eller trening av gjeterhund. 

Aktiviteten i laget. 

Medlemsmøte 2. mars 2010. 

Knut Volland frå Norsk Landbruksrådgiving Østafjells hadde eit inspirerande foredrag om 
dyrking av grovfor og foring av sau. Veka etter var me på besøk hjå Oddvar og Morten for å 
sjå på ulike driftsmåtar. Takk til Oddvar og Morten. 

Fylkesårsmøtet på Skinnarbu 5. – 6. mars 2010. 

Delegatar her var Gro B. Syvertsen, Rune Bøe, Ingvar Sundvor og Svein Arvid Tørre. Ruth 
Sundvor var og med på årsmøtet.  

Svein hadde levera eit forslag til vedtak som gjekk på avlsarbeidet i NSG. Det vart ein deil 
diskusjon kring dette forslaget. Forslaget vart mykje omskrivi og så vedtatt. Svein hadde óg 
sendt inn eit forslag til uttale frå årsmøtet som gjekk på rammevilkåra til sauebøndene i 
Telemark.. Denne uttalen førte til ein heftig debatt, og til slutt vedteke med mykje 
omskriving. 

 Avlskonferansen Gardermoen 13. – 14. februar 2010. 



Svein deltok her saman med Ingvar Sundvor, Kari Tellefsen, Roar Fjeld og Bjørn Enggrav frå 
Telemark spelverring. 

 Møte om framtida for den fleirfaraga spælen i Stavanger 4. – 5. juni 2010. 

Her deltok Ingvar og Svein frå Aust-Telemark Sau og Geit. 

 Medlemsmøte 26. august 2010. 

Saker som vart diskutera her var kurstilbod, kåringsjået på Kleppen, NM i gjetarhund i Bø, 
Dyrsku’n, bygdedagen i Sauland, radiobjøller, rabattordning sauemateriell og situasjonen for 
den fleirfarga spælen.  

Camilla, Arvid L. og Svein meldte seg på eigeninsemineringskurs. Per R. meldte seg på kurs 
om klauvhelse og klauvstell. Per B. meldte seg på kurs om Sauekontroll Web. Svein fekk i 
oppgåve å undersøke om å få til eit HMS-kurs. 

Det vart oppfordra til dugnadsarbeid i samband med NM i bruk av gjetarhund i Bø 7.-10. 
oktober. 

Bygdedag i Sauland 18. september 2010 

Rune B., Camilla og Svein var tilstades på bygdedagen. Dei servera gratis fårikål og hadde ei 
oppvising i bruk av gjetarhund. 

Kåringsjået i Sauland 2. okt. 2010. 

Det kom 20 saueeigarar med totalt 127 værlam til kåring. Av desse vart 107 kåra. Dermed 
vart 10 stk. vraka.  

Dommarane meinte at ullkvaliteten på spælen var jamt over god. Når det gjaldt NKS’en så 
stod det litt dårlegare til med ullkvaliteten. Ellers var det mange fine kroppar. 

Det beste kåra værlammet på sjået uansett rase blei ein NKS vær frå Liv Birgit og Halvor 
Ulvenes i Bø med kåringsnr. 201033065. Den fekk 10 poeng for kropp, 9 p. for bein, 8 p. for 
ullkvalitet og 10 p. for ullmengde. Denne fekk óg premie for beste eksteriør blandt NKS 
værane. 
Det var 3 NKS værar på topp med lik poengsum, 167 poeng. Dommarane meinte at kåringsnr. 
201033097 frå Unn Kristin og Håvard Jønnardalen i Langlim var den beste av desse med ein 
O-indeks på 135.Denne fekk difor premie for høgst poengsum. 
NKS væren med den beste ulla vart kåringsnr. 201033099 frå Unn Kristin og Håvard 
Jønnardalen med 9 poeng i ullkvalitet og 9 poeng i ullmengde.  
Den spælværen med høgste poengsum vart kåringsnr. 201033201 frå Åse og Roar Fjeld i 
Sauland med 196 poeng og 130 i O-indeks. 
Spælværen med det beste eksteriøret vart kåringsnr. 201033214 frå Kari Tellefsen og Arne 
Vinje i Vinje med 10 poeng for kropp og 9 poeng for bein. 

Spælværen med den beste ulla, vart kåringsnr. 201033256 frå Ruth og Ingvar Sundvor i 
Sauland med 10 poeng for dekkulla og 10 poeng for botnulla. 



Sjået vart veldig vellukka. Og det kom ca. 100 tilskoderar. Det var populert med 
tippekonkuransen på vekta til Brekketopp og Blåtopp.  Mange tok og turen ut på jordet der 
Moll og Svein hadde ei oppvising i bruk av gjetarhund. 

Det at Olav Ulleren kom, bidrog til at me fekk gode oppslag i media både før og etter sjået. 
Det var óg med på å gje sjået eit meir variera innhald. Ulleren sa ein deil om den nye 
landsbruksmeldinga, og var tydeleg på at sauenæringa og bruken av utmarka er to viktige 
faktorar når det gjeld ei bærekraftig utvikling av landbruket i Noreg framover. Småfehaldet er 
den næringa som utnyttar naturressursane best, ved at innmarka haustast til vinterfor, og 
utmarka brukast til beite. 

Ingvar Sundvor vart 75 år 13. august og han fekk ei gåve frå Aust-Telemark Sau og Geit. 
Dette var eit sitteunderlag av spælsauskinn med trykk på baksida frå Funner-fellen i Hjartdal.  

Seminar om forebygjande og konfliktdempande tiltak i samband med 
rovviltproblematikken i Bø 28. oktober 2010. 

Svein og Tom K. deltok på dette seminaret. Det var Rovviltnemda i region 2 som var arrangør 

Vokterhundseminar Noresund 30.-31. oktober 2010. 

Svein deltok på dette seminaret som vart arrangera av Rovviltnemda i region 2. 

Medlemsmøte 18.nov. 

Erling Skurdal frå Nortura kom og heldt eit foredrag om erfaringar ved bruk av sankefeller. 
Me hadde invitera sauefolk frå både Tuddal og Hjartdal til dette møtet. Det kom 4 stk. frå 
Hjartdal. Ellers var det godt frammøte der det vart diskutera både sankefeller og 
rovdyrpolitikk. 

HMS-kurs 13. januar 2011. 

Det ar satt i gang 2 HMS-kurs. Det eine starta 13. januar og det andre 19. januar. Det er 24 
deltakarar på kursa. Dette vil gje Aust-Telemark Sau og geit ei inntekt på ca. kr. 4000,-. 

Årsmøte 27. januar 2011 hjå AT Skog i Sauland. 

Styret har hatt 4 styremøte og behandla 17 saker. 

Styret 
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