
Referat fra styremøte i Hedmark Sau og Geit
Onsdag 8. desember kl 11.00 på Norlandia Østerdalen Hotell, Rena

Program 
1.0 Frammøte og kaffe
1.1 Fylkesmannen orienterer fra beitesesongen 2010

Differensiert forvaltning. Rovviltnevnda. Felt 97 rovdyr fra 2007 til 
2010, mest i grønn sone. Tapene redusert i gul sone, men snart ingen 
besetninger igjen. Litt økning i blå sone og mer i grønn. Vi etterspør tap i 
forhold til antall sau, de lover å se på den. Rovviltnevnda lager 
fordelings budsjett forebyggende tiltak. De er rause med utdeling til 
utvidet tilsyn. Gjerder virker ikke uten daglig tilsyn. Mye brukes til 
indoktrinering av unger, kalles konfliktdempende tiltak, en ganske stor 
pott. 
Vi må også signalisere hvor vi ønsker uttak ovenfor rovviltnemnda.
Håpløst at «streifbjørn» overvintrer i beiteområder i grønn sone. Ikke 
svar.
Erstatningssøknadene
Dokumenterte tap er greie, resten er vanskelig. Det er et urimelig krav til 
dokumentasjon som hviler på saueeier. De bruker beitekart ved 
behandlingen for å vurdere sannsynlighetsovervekt. De beitelaga med 
veldig få dokumenterte skader sliter. 
Avkortning/ dokumentasjonskrav:
Det skal være over 50% sannsynlig at hvert enkelt dyr er tatt av rovdyr.
Løten bjørnen: Deler av lokalt fellingslag var med. De mente de gjorde 
det som var rett og mulig.

Spørsmål og diskusjon under veis.

Redusert skadebilde – er det mulig? Nei, det ser ikke slik ut.
Tiltak mot sau: Kartlegging av risiko er jo bra, men hva hjelper det? 
Organisering? Hva med kulturlandskap turisme?
FM luftet tanker om flytting av sau samt tidligsanking også i grønn sone. 
Vi mener bestandene må ned selv om noen kan avhjelpes med 
tidligsanking.

2 Avrunding. Juletallerken, ikke mye å vente, regler følges slik de tolker 
det.

3 Styremøte fortsetter med eget program

Sekretær/ kasserer
- Status pr nå: Kjøpe tjenester fra Nortura. 3 årig prosjekt der vi 

kjøper T.H. Vi kan da få 15000 per år i perioden.
Alternativet er å ansette egen sekretær. Avgjøres i nettmøte 
snarest.



Årsmøte
- Tidspunkt: Fredag lørdag 4, 5 mars
- Sted Trysil, Elverum, Rena.
- Faglig innhold?  Kadaversøk? 2 dager?

Økonomisk oversikt Usikker på om inntektene er inne i henhold til 
budsjett. Ingen lønn utbetalt så langt. Dette går i overskudd selv om 
vi budsjetterte med underskudd. 

Eventuelt Aksjonen den 17 des, flest mulig oppfordres til å møte opp.
Nettside. Ny server, de gamle sidene legges ned. Ny sekretær tar 
jobben med overføringer.

Nettmøte uke 50, da vedtas uavsluttede saker.


