
Oppland Sau og Geit 

 
Postadresse:   Telefon: 95234775 Bankgiro:   

Oppland Sau og Geit  Telefax: 61196023 2095.19..84249 

v/ Ken Lunn 

2846 BØVERBRU  E-post: ken.lunn@tine.no  

 

 

Referat fra telefonstyremøte mandag 19. oktober 2009 kl  20.00. 

 
På møtet deltok: Pål Kjorstad, Kjell Ivar Bergehagen, Susanne Ramstad Brenna, Håkon 

Gjelstad, Alf Ouren og Ken Lunn. 

 
Sakliste: 

Sak 42/2009: Referatsaker. 

- referat fra styremøte 24.08.2009 ble godkjent. 

- Leder er invitert til 60-års jubileum i Kolbu Sau og Geit. 

 

Sak 43/2009: Seminar/årsmøte 2009. 

- utsatt ei uke pga møtekollisjon med avlsseminar på gardermoen 

- forslag om annet opplegg på lørdagskvelden en tradisjonelt. 

- Skinnsømkurset er avtalt flyttet/hva med de andre innledere etc. 

- Gårdsbesøk hos: Anders Svare, Pål Grev og Kai Valbjørg. 

- Ken kontakter innlederne Knut Evensen og Leiv Sigbjørn Eikje 

- Ken tar kontakt med busselskap vedrørende buss  

- Seminarprogrammet på plass og legges på nettsida 

 

Sak 44/2009: Avlssaker sau. 

- avlssesongen 

- økonomien i ringene 

- situasjonen for væreholdslag 

- omsetning av værer 

 

Sak 45/2009: Rovviltsaker. 

a)1 bjørn felt i Ringebu i lisensjakta av Hedemarksjegere 

b)Har laga eit fellesskriv m/OB og OBS med forslag til endringar/viktige saker i 

rovviltforvaltninga fram til neste beitesesong, sendt til Rovviltnemnda og MD 

c) Har klaga på jervekvota med spesielt ønskje om fleire dyr i Sel/Dovre-området. 

d) Har klaga på avslaget som vart gjeve på søknaden om skadefelling av bjørn i Grimsdalen 

e) Har søkt om utviding av lisensfellingsperioda for bjørn, fekk medhold av nemnda, men 

avslag frå DN 

f) Har anka denne avgjerda til MD 

g) Deltok på møte i Rovviltnemnda 16/10 og har etter mykje mas nå fått ein post til slutt på 

slike møter med taletid. 

h) statistikk 2009: Påviste skader totalt 339, mot 218 og 368 dei førre åra. På til saman 29 

fellingsløyver/saker vart berre 2 fellingsløyver vellykka.  

i) 1 jerv felt i N-Fron, gamal tispe! 

j) Tilleggsdyret på jervekvota vart gjeve til Sel/Dovre 

k) 4 bjørnehi dokumentert i Oppland 2008/09, Lom, Ringebu og 2 i Sør-Aurdal 



l) 3 dokumenterte jerveynglingar i Oppland 2009, på landsbasis 53, det skal vera 39! DNA 

funn viser at 320 ulike individ er dokumentert i Norge, etter 6,4 regelen og 53 ynglingar er 

talet 340, bra samsvar! 

m) 6 familiegrupper av gaupe påvist i Oppland 2009 

n) Kongeørnpopulasjonen i landet oppjustert frå 1000-1200 par til 1100-1400 par. 

o) Møte med FM Landbruksavdelinga 28/10 

p) Møte med Rovviltnemnda 20/11. 

 

 

Sak 46/2009: Saker til representantskapsmøte. 

- organisasjonsarbeid/sekretærfunksjon i fylkeslaga 

- arbeid med strategi og handlingsplaner 

- videreutvikling av NSG sine hjemmesider 

- debatt – tema er framtida for småfeholdet 

- handlingsplan rovvilt 

- beiterettsfondet 

- prosjekt kunnskapsløft i småfenæringa 

- jordbruksforhandlingene 2010 

- markedssituasjonen for lammekjøtt  

 

Sak 47/2009: Eventuelt. 

- rundskriv til lokallaga – sendes ut ca 20. november etter godkjenning i neste 

styremøte. 

- Geitesaker. 

 

Neste styremøte 18.11.2009. 

 

 

 

 

Ken Lunn 

Sekretær 

 

 

 


