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Referat Årsmøte 
25. januar 2017 kl. 19.30 

Storsteigen    

 

Sakliste: 
 
 
Sak 1. Åpning og godkjenning av innkalling.  

Det var ingen innsigelser på innkallinga. 
Leder Toril Hårdnes ønsket velkommen.  
Det møtte 13 stemmeberettigede. 
Møteleder: Toril Hårdnes 
Referent: Sekretær i styret; Inger Os Måntrøen 
Valgt til å underskrive protokoll: Ståle Eggestad og Britt Guri 
Nordtun 

 
 
Sak 2. Årsmelding 

- 10 nye medlemmer etter vervekampanje 
- Sunn økonomi, hovedinntektskilde fra ullinnsamling 
- Salg av ullsekker 
- Oppfordres om at flere deltar i fostertelling 
- Slipemaskin brukes av 15 medlemmer, innkjøpt nye skiver 
- Sauehenger er omregistrert til Alvdal Sau og Geit, har tidligere 

vært registrert på Birger Steihaug 
- Småfeholdet i Alvdal: Saueantall er ganske stabilt, men antall bruk 

som søker om produksjonstilskudd er redusert med 15 siden 2005.  
- Slaktekvalitet: vekt omtrent som i fjor, mindre fettrekk 
- Rovdyrerstatning: Vi er nå nede på 48 prosent erstatning på søyer 

og 41 prosent på lam. Ingen erstatning på ulv, prosent 
hovedsakelig på jerv. Det er stor usikkerhet om tallene som 
opereres med fra Rovdata stemmer. Dette sjekkes i etterkant av 
styret, slik at disse tallene blir etterprøvd.  
  
Enstemmig godkjent årsmelding 

 
 
Sak 3. Regnskap 
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Ola Flaten leste opp regnskapet. Regnskapet er revidert og funnet 
i orden. Enstemmig vedtatt 
Økonomien i laget er god. Alvdal Sau og geit var med på 
spleiselag angående busser satt opp til demonstrasjon i Oslo 4. 
januar 2017.  

           
 

Sak 4. Valg 
a. Leder for 2 år 

Toril Hårdnes enstemmig valgt 
b. 2 styremedlemmer for 2 år 

Ola Flaten og Lars Ola Johnsen gjenvalgt. 
Inger Os Måntrøen og Sigmund Kveberg Paaske ikke på valg 

c. 3 varamedlemmer for 1 år 
Lars Ernst Jonsmoen, Birger Steihaug og Torill Flaten gjenvalgt 

d. 1 medlem til valgkomite for 3 år 
Guri Grimsgård valgt i 2017 
Solfrid Brandvoll valgt i 2016 
Christian Lopez valgt i 2015 

e. Revisorer for 2 år 
f. Knut Magnar Holmen og vara Lars Ernst Jonsmoen valgt 

Anders Steien og vara Ole Johan Utgard ikke på valg 
 

g. Utsendinger til årsmøte i Hedmark Sau og Geit 
Styret får fullmakt til å velge representanter 
 

 
Sak 5. Innkomne saker 

Det er ikke kommet inn saker til behandling. 
Styret har 2 saker som er aktuelle å sende til årsmøtet i Hedmark 
Sau og Geit 

1. Normaltapsberegning 
2. Avkortning i rovdyrskadeerstatning 

 
1) Normaltapsprosent 
- Normaltapsprosenten er blitt veldig høy.  
- Er dette noe vi skal godta? 
- Hva skal normaltapet ligge på? 
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- Skal normaltapsprosenten endre seg fra år til år? Den endrer seg 
ettersom hvilke rovdyrtap bøndene har. Normaltapsprosenten bør 
ikke være ulik etter hvor man beiter. Dette bør undersøkes 
nærmere. Skal vi reagere på dette? Dette bør legges fram på 
fylkesårsmøtet. Det skal også etterlyses en redegjørelse fra 
fylkesmannen.  

- Det skal ses mer på avkortninga.  
 

 
2) Avkortning 
- Kravene til dokumentasjon blir stadig strengere.  
- Fullgod sannsynligjøring av tap har falt bort  
- Sanka dyr er beregnet nå mot tidligere slipte dyr. De som hadde 
hatt mest nytte av å gjennomføre tiltak har nå mistet muligheten. 
De med de største utfordringene får også størst avkortning.  
- Dette skal også tas med på fylkesårsmøtet 
- Problematikk rundt IKT hos enkelte bønder, derfor vegrer noen 
fra å søke. I tillegg er landbrukskontoret litt for lite behjelpelig i 
dette.  
- Totalen av kadaver bestemmer hvor mye som det skal avkortes 
med.  
- Avslaget blir ikke grunngitt godt nok. Det begrunnes bare med 
at sannsynligheten er liten.  
- Det synes markant nå de tre siste sesongene.  
- Nye forskrifter som kom i 2014 årsak? 
 
Styret gis fullmakt til å jobbe videre med utkastene og ta det med 
til fylkesstyret.   
 
 

Sak 6. Eventuelt 
Fylkesårsmøtet er på Spidsbergseter 3.-5. mars sammen med Oppland 
Sau og Geit. Samtidig er det fagseminar og orientering om ulike 
systemer. Mer informasjon ligger på sidene til Sau og geit, og det er 
påmelding innen 1. februar.  
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Etter årsmøtesakene var det informasjon fra veterinærkontoret ved Olav 
Kolltveit om vaksinering og snyltebehandling. 

  
- Alvdal er god på å vaksinere 
- Vi vaksinerer mot sporebakterier, bakterier som overlever veldig 

lenge. Vaksinen hjelper mot gifta. Vaksine mot luftveisinfeksjoner 
er dårligere.  

- Vaksinering skal gjøres 2 til 6 uker før lamming.  Det anbefales å 
vaksinere påsettlam 4 – 6 uker før det. Det kan vaksineres ved 
hjemkomst fra beite også.  

- Et 5 kg lam skal ha 1 L råmelk det første døgnet. Ca. 2.5 dl per 
foring. Et lite lam skal kanskje ha 1 dl per foring. Selekter hvem 
som trenger hjelp. Råmelka er kjempeviktig. Prøv å gi saueråmelk i 
første omgang.  

- Vaksinering av kopplam. De trenger ekstra beskyttelse mot 
pulpanyre. Vaksinen virker en begrenset tid og vi forer dem hardt. 
De skal ikke vaksineres før de er 12 uker.  

- Lam som er oppblåste ca. 1 måned gamle. Kan gi dem jerntilskudd 
for å forebygge. Dyrlege kan sprøyte.  

- Rødsjuke leddbetennelser – typiske – på høsten – blålam, kul på 
ryggen, korte bein og hjulbeint i bakbeina. Store ledd, 2 – 4. 
Symmetrisk, de tripper avgårde med korte skritt. Så selv om det er 
store ledd er det ofte symmetrisk, men det er vondt. Utvikler seg 
langsomt, men vi vet ikke når de er smittet, men det er 
sannsynligvis tidlig.   

- Våre største utfordringer er høy dyretetthet, altså tidlig lamming 
der dyrene blir stående lenge inne før de slippes ut.  

- Viktig å høstbehandle mot parasitter og før fjellslipp om våren. 
Avføringsprøver kan tas før lamming for å se om det har hatt 
effekt, da kan det tas stilling til ekstra behandling. Hvis det blir 
glemt å snyltebehandle om høsten, bør det gis til søyene et par 
uker før lamming.  

- Lus: Kun på sauen.  
 
 

Inger Os Måntrøen/s/ 

 

Ståle Eggestad/s/   Britt Guri Nordtun/s/ 


