
Hedmark Sau og Geit   
 

1  

 
Referat fra styremøte i Hedmark Sau og Geit 

Tiurn Kro, Koppang, torsdag 01.11-2018. 
 
Tilstede: Martin Mostue, Jon Iver Jordet, Per-Joar Nesthun og Hans Bondal. I 
tillegg møtte 1 vara Vegar Nystuen i stedet for Ingar Eide, som hadde meldt 
forfall grunnet jobbsituasjon. 
 
Sak 1. Referatsaker. 
Grillaksjonen : Denne gikk i hovedsak som planlagt, med arr på Tynset, Elverum 
og Sand på den felles aksjonsdagen. Hamar / Ringsaker fikk ikke tillatelse til 
grilling grunnet tørkesituasjonen og brannfaren, men noen fra Ringsaker deltok 
på Elverum. I tillegg hadde Ringsaker en aksjon i påsken, og Alvdal i 
midtsommeruka. Det har kommet tilbakemeldinger om at det kunne vært 
bedre planlagt, noe som etter signalene også gjaldt kontakten mellom Nortura 
og aktuelle butikker. 
Ulvesommer : I Nord-Østerdal startet ulveskadene umiddelbart etter beiteslipp, 
i områdene Tolga / Tynset / Rendalen øst for Glomma. Det har her vært stor 
aktivitet fra mange, særlig berørte beitelag og lokallag, og stor dugnadsinnsats 
på kadaverleting. Skadefellingslag og prosjektet rundt bl a dette har også vært 
svært aktive. To ulver ble felt, og i tillegg 2 stk jerv. Leder i Hsg har her deltatt i 
et par møter, også sammen med de andre faglagene. Det ble søkt om 
tilsvarende dekning av utgifter, inkl følgeskader, slik som på Hadeland / Totet i 
2017, men KLD har avslått søknaden, og hevder omlegging av andre tilskudd 
skal dekke opp for dette. 
Fylkesråd for næring i Hedmark, Thomas Breen, inviterte faglagene til et møte 
på Taverna, Alvdal i forbindelse med tørkesituasjonen som har vært i 2018. 
Fylkeskommunen stiller 1 mill kr til disposisjon for et prosjekt for å gjennomgå 
hva som er gjort eller ikke gjort, og hva som kunne /burde vært gjort. Dette 
med tanke på å være føre var for senere tilsvarende situasjoner, være seg tørke 
eller flom eller andre hendelser. M a o utarbeide en form for beredskapsplan. 
Det ble oppfordret til å utpeke en fra Hsg til å være med i styringsgruppe / 
arbeidsgruppe for videre arbeid. Per-Joar Nesthun ble valgt. 
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Naturbruksalliansen har hatt to møter, et på Blæstad i vår, og et på skogmuseet 
i september. Det siste med et større « ulveseminar « på kvelden, hvor bl a 
statsekretær Atle Hamar deltok. Her var det over 400 tilhørere. 
Naturbruksalliansen skal fungere slik at den kan « fore « faglag og 
medlemsorganisasjoner med faktaopplysninger, først og fremst så langt ang 
ulv. 
Leder har deltatt på to møter i representantskapet i NSG, og orienterte om 
aktuelle saker derfra, og litt vedrørende det bråket som har vært i 
organisasjonen etter valget i 2018. 
FKT-prosjektet, som p t ledes av Per Fossheim legges ned fra nyttår 2018 / 19. 
Prosjektet får ikke flere offentlige midler øremerket. 
 NSG v/ nestleder Pål Kjorstad har deltatt i høring i næringskomiteen i 
forbindelse med forslag til statsbudsjett, i et forsøk på å få økte midler 
forebyggende tiltak mot rovviltskader. 
Troms sau og geit har kontaktet NSG, og kommet med forslag til at det 
nedsettes ei arbeidsgruppe for å iverksette – og følge opp tiltak som er ment å 
få aktivisert lokallagene og skape engasjement blant medlemmene, samt å 
være et verktøy for ledelsen i NSG. 
 
Sak 2. Økonomi / regnskap. 
Jon Iver har undersøkt, og undersøker videre muligheten for å få til en mer 
rasjonell , og ikke minst rimeligere regnskapshåndtering. 
 
Sak 3. Sekretærordningen 
Marianne sa som kjent opp stillingen som sekretær på vårparten. Det utbetales 
kr 10000,- for den jobben hun gjorde fram til avslutning. 
Styret arbeide med å få på plass ny sekretær, og har et navn det jobbes videre 
med. 
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Sak 4. Lederesamling 2018. 
Det ble enighet om å avholde ledersamling lørdag den 17.11-18, på Tiurn Kro 
Koppang, i tida kl. 10.00 – 16.00.  
Vi har fått positiv tilbakemelding fra Pål Kjorstad , nestleder i NSG og leder i 
utmarksrådet i NSG, at han vil komme og informere om forskjellig. 
I tillegg undersøker vi med gjeterhundlaget i Hedmark  ( Jo Agnar Hansen) og 
med Værringen ( Magne Horten ) om de kan delta og komme med nytt fra de 
kanter.  
Temaer kan være : Hva kan vi gjøre for å øke værsalget i Hedmark ? 
    Sammenslåing av fylkeslagene ved fylkessammenslåing ? 
                                 Nsg sine fire satsningsområder. 
 
Sak 5. Hsg sin hjemmeside. 
Hjemmesiden har vært alt for lite brukt den siste tida, noe som kommer av at 
ingen har god nok kunnskap / kjennskap til denne innad i styret. Toril Hårdnes 
har vært behjelpelig med opprydding / utlegging i det siste, og forespørres om 
hun er villig til å fortsette med dette. 
 
Sak 6. Sammenslåing av fylkeslagene i Hedmark og Oppland ? 
Saken tas opp og diskuteres på ledersamlingen 17.11. 
 
Sak 7. Årsmøte Hsg 2019. 
Årsmøteløsning tas opp i ledersamlingen 17.11. 
Styret diskuterte aktuelle æresmedlemmer i Hsg. 
 
Sak 8. Har Hsg forslag til kandidater til verv i NSG ? 
Ingen forslag, men styret tenker på dette til neste møte ( 17.11 ) 
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Sak 9. Har Hsg forslag til kandidater til priser for sau – geit – gjeterhund som 
skal deles ut i NSG sitt årsmøte ?  
Styret har gjort seg noen tanker rundt dette, og vil sjekke nærmere ut rundt 
aktuelle kandidater. 
 
Sak 10. Eventuelt. 
I løpet av to dager nå, er det felt 3 stk ulv lisensfelling i Hedmark, 2 i Stor-Elvdal 
og en i Nord-Østerdal. Dette betyr at det er igjen kun 3 stk på lisenkvota i 
Hedmark. Bare i Nord-Østerdal er det sporet ytterligere to ulver, og det vites 
også med rimelig sikkerhet at det finnes en eller flere på Hedmarken. 
HSG tar derfor kontakt med HB og HBS, med formål å forberede søknad om 
utvidelse av lisenskvota på ulv. 
 


