Hedmark Sau og Geit

Referat fra ledermøte i Hedmark Sau og Geit
Tiurn Kro, Koppang, lørdag 17/11-2018.

Tilstede: Odd Rune Enget, Tolga, Toril Hårdnes og Ola Flaten, Alvdal,
Thor Hansen, Kvikne, Bjørn Halvor Granerud og Runar Myrvold,
Rendalen, Per-Joar Nesthun og Martin Opsal, Ringsaker, Inger
Johanne Eggen, Tynset, Martin Mostue, Stange og Romedal, Hilde
Stokke Odden, Folldal og Hans Bondal, Sollia.
I tillegg møtte Jon Iver Jordet og Ingar Eide fra styret i HSG, og Pål
Kjorstad, nestleder i NSG, samt Magne Horten fra Værringen og Jo
Agnar Hansen fra Hedmark Gjeterhundlag (HGL).

Møtet starten med en kort presentasjonsrunde av de frammøtte.
Noen inviterte lokallag hadde ikke mulighet for å stille, mens andre
ikke møtte.
Magne Horten innledet fagdelen av møtet med en redegjørelse fra
avlsutvalget, og om arbeidet dette gjør. Manglende Ksl godkjenning
for værringen hadde gjort at slakting av værer hadde tatt tid, men er
nå i orden. Alvdal har nå fått en egen avdeling for spelsau. Det er
solgt 48 værer, det samme som i fjor.
Flere hadde forslag for å øke værsalget, auksjon (som Telemark ),
avslag i pris, prisforskjell mellom medlem og ikke medlem i NSG,
billigsalg på de værene som «står igjen».

Det er ikke behov for flere dommere. Det ble også foreslått å lage en
økonomisk oversikt over lønnsomheten i væromsetningen. Det har
ikke vært diskutert sammenslåing med Oppland, i alle fall foreløpig er
det dagens fylkesgrenser som skal gjelde ved omsetning av dyr.
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Jo Agnar Hansen orienterte om HGL sitt arbeid, og forbindelsen opp
mot HSG. Det diskuteres om det ikke skal være medlemskap i HGL,
men direkte i HSG. Hedmark er nå delt i nord og sør, med egne styrer.
Trenges da HGL? Kan dette i så fall være proforma over for NSG? Alt
dette er nå i støpeskjeen.
Hedmark har fått NM i gjeterhund for 2019, andre helg i oktober, og
det vil bli et samarbeid mellom HGL, Alvdal Sau og Geit og HSG.

Pål Kjorstad, nestleder i NSG, og sekretær i Oppland Sau og Geit,
redegjorde for hvordan Oppland sin organisering er. Han orienterte
også litt ang situasjonen i NSG sentralt, både administrativt og
styremessig, og gikk gjennom NSG sine fire satsningsområder. Han
klargjorde også at det via NSG skal være mulig å få registrert sitt eget
normaltap for den enkelte bruker.

Pål tok også litt for seg fordeler og ulemper med en sammenslåing av
Hedmark og Oppland Sau og Geit til et lag. Blant annet vil Hedmark
og Oppland miste 2 representanter til NSG sitt årsmøte ved
sammenslåing, slik dette ser ut pr i dag. Det var enighet om at dette
temaet måtte tenkes på over litt tid, og at det blir diskutert på
årsmøtet i HSG i 2019.
Sammenslåing av lokallag ble også luftet, det er enkelte lag som ikke
er i aktivitet nå.
Årsmøte i HSG 2019.

Det ble diskutert årsmøtetid og sted. 16-17 februar er første prioritet,
om dette av en eller annen årsak ikke går er 2 prioritet 2-3 mars.
Det foreslåes at årsmøtene til værringen og gjeterhundlaget avholdes
først, og deretter årsmøtet i HSG. Møtet foreslås holdt i midtre deler
av fylket, dvs Koppang / Åkrestrømmen, da det ofte har vist seg å gi
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et bedre frammøte . Er ikke dette mulig er Alvdal / Savalen
alternativer. Styret undersøker forskjellige muligheter for møter og
overnatting og priser.

Temaer som ble foreslått var lokalforedling av produkter fra geit og
sau, og få noen med erfaring fra foredling til å orientere om dette. I
tillegg kan det være aktuelt å få med Mattilsynet, og evt. NBS sin
prosjektleder på lokalmat.
Jo Agnar Hansen kommenterte at han håper Hsg kan øve et jevnt
trykk på NSG for å få en fortgang i endring av lagersituasjonen og pris
på sau / lam, og da kanskje særlig på sau.
Møtet slutt kl. 15.30.
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