
 
 

Referat styremøte 22. mai i Nesseskogen  
 
 
Følgende møtte: Øyvind Myhrsveen, Camilla Segelstad, Frode Fjellstad, Johnny Høyesveen, og Knut 
Evensen, 
Fra Fårikålkomiteen: Guro Romsås 
Forfall: Kyrre Formo og Nina Bryhn 
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Referat fra styremøte 13. mars: 
 

• Godkjent 
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Diverse oppdateringer og  innspill/høring OSG v/Øyvind: 
 

• Referat fra Fårikålkomite` møte i Ringebu. Fåvang sau & geit tar ansvar for kåringsdagen på 
Fåvang, og Ringebu tar ansvar lørdagen i Ringebu 

• Innspill fra Fåvang sau & geit til OSG ang markedsregulering av lam og sau med følgende 
tekst: 

 

• Prognoser sau og lam 
  
2. mai ble ny prognose på sau og lam lagt fram fra markedsregulator. En prognose som viser 
et overskudd på 2100 tonn. Denne prognosen har økt med 1400 tonn siden forrige 
framlegging. En betydelig økning. Denne ble også lagt fram 2 dager før staten kom med sitt 
tilbud til bøndene, så regelrett en gavepakke… 
Det som er betenkelig er at vi aldri, eller svært sjelden får framlagt prognoser som har en 
«rød tråd» i seg. Hvordan kan 1400 tonn plutselig dukke opp igjen, og vet vi at denne er 
riktig, eller får vi neste gang en prognose som viser andre tall? 
  
Det er ingen tvil om at vi står i et tøft marked akkurat nå, men vi må kunne forvente 
prognoser som sier oss litt om fremtiden. Denne våren har det vært meldt om godt salg, 
salgsøkninger, nye produkter, sau og lam i butikk, sau og lam i vinden, grillauksjoner i år som 
i fjor mm. En sauebonde ser dette som positivt og føler at det går riktig vei. Media er også 
med å fremfører dette budskapet, så det er lov å føle seg snytt… 
På årsmøte til OSG tidligere i vinter sa Nortura sin representant under sitt fremlegg at 
markedet på sau var krevende, men at det på lam måtte vær såpass for å dekke markedet. 
Det gir oss et inntrykk av et marked i mer balanse en fryktet. Hele næringen betaler for 
overproduksjon, og vi betaler samtidig for en markedsregulering som viser seg å ha 
utfordringer med at de igjen ikke klarer å lese markedet, og dermed varierende prognoser. 
Som sagt mange ganger før så ble det i 2015 etterlyst 100 000 lam for å kunne dekke 
markedet her til lands, og vi vet alle utfallet av dette. 
  



For å være konkret så etterlyser vi mere forutsigbare og riktige prognoser. Er det noe 
næringen sjøl kan bidra med, og hva skal vi gjøre for å kunne forvente mer riktige prognoser i 
framtiden?  Vi vet alle at det i vinter ble lagt ut en spørreundersøkelse om vår produksjon 
fremover. Er denne brukt i prognoser, eller hva ble denne brukt til? Gjør NSG noe konkret i 
denne saken, eller er det opplest og vedtatt at det er et overskudd på x antall tonn? Tilliten 
til prognoser og marked blir etter hvert tynnslitt. 
  
Håper dere kan diskutere dette og bringe det videre hvis dere føler for det. 
 

• Høring om SNO/Rovviltkontakter i  vårt område 
 

• Fungerer veldig godt i vårt område med kontaktene Eivind Fossum, Odd Steinar Granheim og 
Christen Bårdsløkken 

• Raske på å rykke ut når skade er meldt 

• Gir informativ informasjon/tilbakemelding til saueeier 

• Kunnskapsrike 

• God dialog med saueeier og SNO 

• Dyktige og erfarne i jobben 

• Har stor tillitt 
 
Dette var de punktene vi kom på, så håper jeg dere kan bringe dette videre og nytte i deres arbeid 
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Aktivitetsplan Fåvang sau & geit sommer/høst: 
 

• Fåvang-dågån lørdag 16. juni. Kaffesalg. Legg ut «henvendelse» på Facebook om 4 kringler og 
4 sjokoladekaker. Vaktene deles opp i kl 09-11, 11-13 og 13-15. Camilla og Knut har ansvaret 

• Beitedag søndag 19. august i området vestsida. Familiedag med tur i beiteområdet. Øyvind 
sammen med resterende styre i Vestsida beitelag har ansvar for turen. 

• Neste styremøte er torsdag 23. august kl 19.00 på Myhrsetra 
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Fårikålfestivalen på Fåvang: 
 

• Som i fjor blir det Fårikål på Linåkertunet under fårikålens dag. Vi sponser kjøtt og stiller opp 
under middagen sammen med de eldre i kommunen 

• Kåringsdag lørdag 29. september i Fåvang. Knut gir beskjed til OSG og Mattilsynet 

• Frode og Knut er ansvarlige for gjennomføring av kåringsdagen 

• Fullstendig program for kåringsdagen kommer senere. Komiteen jobber godt 
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Eventuelt: 
 

• Det må ordnes div i bua. Frode er ansvarlig. Bla å plassere kjøleskap, sette opp hylle mm 

• Vi vil vurdere leie av bua når andre bruker denne som for eksempel 17. mai, Fårikålfestival 
mm. Vi har også kjøpt inn div utstyr som andre får benytte. 

• Kommunen må purres på slik at vi får inn strøm 

• NM saueklipping går sin gang. Ikke noe møte siden sist styremøte. Det er sendt ut 
«tiggerbrev» til ulike bedrifter, kommuner mm 

 
 
 
 
Møtet avsluttet kl 21.30 
 
 
Knut Evensen, sekr. 


