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Referat fra styremøte i Hedmark Sau og Geit 

Fellesmøte med Oppland Sau og Geit 

Spitsbergseter, Ringebu 5. august 2019 kl. 11.00 

 

Tilstede: Hans Bondal, Martin Mostue og Per-Joar Nesthun,  

Forfall: Jon Iver Jordet og Ingar Eide  

For Oppland SG: Knut Evensen, Ellen M. Syse, Jonny Mathisen, Ola Hareland og 
Pål Kjorstad 

 

Sak 1. Samarbeid mellom fylkeslaga 

Oppland Sau og Geit ber inn Hedmark SG til felles årsmøtehelg med seminar i 
Øyer 21.-23. februar 2020. 

Fylkeslaga må opptre med felles røst i forhold til rovviltutfordringer, 
forvaltning, rovvilt-region og Fylkesmannen i Innlandet (FMIN). 

Jonny Mathisen skal ha besøk av Miljøavdelinga hos FMIN i beiteområdet sitt 
6/8-19 for å synliggjøre hvor vanskelig det er å finne kadaver. 

Naturbruksalliansen har mye fokus på ulv og lite fokus på de andre 
rovviltartene og områder som berøres av disse. 

Det ble påpekt at det er viktig å informere landsdeler som ikke har 
rovviltutfordringer. 

Hedmark SG har mest å tjene på samarbeid over fylkesgrensene. Vedtak om å 
godta ulvesone, har skapt uenighet innad i laget. Avlsarbeidet er litt på hell og 
medlemstallet går ned. Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Tolga, Ringsaker, 
Stange/Romedal og Løten/Vang er de lokallaga som fungerer best. I Oppland er 
det flere lag som fungerer bra, men noen lag som ikke er representert på 
fylkesårsmøter. 

I Hedmark er interessen og engasjementet litt dalende og noe av grunnen er 
rovdyrsituasjonen. Fylkeslaga er avhengig av engasjerte og hardtarbeidende 
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tillitsvalgte i alle ledd. Flere lokallag i NSG har felles styre med beitelag. Om 
dette kan være en modell for flere. 

Per Joar og kolleger har anka vedtak om rovvilterstatning ved bruk av 
advokathjelp, men produsenter i Oppland har fått hjelp fra tillitsvalgte i 
Oppland SG. 

FMIN og andre må respektere at fylkeslaga av Sau og Geit i Innlandet er 
organisert som 2 lag.  

Det er utfordringer med tidligsanking i forhold til at noen får midler tildelt. 
Disse vil kunne få fordeler med å tilpasse seg i prisløypa i forhold til de som ikke 
får midler. Dessuten er tidligsankingsmidler litt i konflikt med prinsippet om å 
utnytte utmarksressursene og ikke få beitetida innskrenket. 

Problemstillinger som vi skulle hatt svar på er hva vi tjener på medlemskap i 
Sauekontrollen og hva vi tjener på å kjøpe ringværer/kåra værer kontra værer 
fra egen besetning/bruksbesetning. 

Det er ulik praksis med tilskudd til forebyggende tiltak i Hedmark og Oppland. I 
Hedmark eier beitelag eller beitebrukerne elektroniske bjøller, mens i Oppland 
Radiobjøllelag som ligger under Oppland SG, eier storparten av e-bjøllene. 

Oppland Gjeterhundlag har 6 lokallag (regionlag). Hedmark Gjeterhundlag har i 
praksis 2 områder ved at fylket er delt i nord og sør. 

Nytt felles styremøte holdes i januar 2020. 

 

Drøfting av fylkessammenslåing: 

Geografiske utfordringer med store avstander. Ingen av fylkeslaga ser i dag at 
fordelen er større enn ulempene med å slå sammen laga. 

 

Organisasjonssamarbeid: 

Felles årsmøte/seminarhelg, minimum 1 felles styremøte i året og ellers etter 
behov. Fokus på bedre samarbeid mellom fylkeslag 

 

Avlsarbeid: 
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Felles dommersamling for sauedommere. Felles seminarprogram med saueavl 
som tema. 

Rovviltsamarbeid: 

Felles møter mellom OSG/HSG i forkant av møter med FM når det er behov. 
Felles strategier i forhold til som saker som rovviltsikre gjerder, inngjerda beite, 
tidligsanking, forsinka slepp ol. Det må baseres på felles strategi med NSG. 

Felles uttalelser til møter i rovviltnemnda/FMIN. Samarbeid over gamle 
fylkesgrenser der det er naturlig. 

 

 

Elektronisk overvåking: 

OSG ønsker å gi innspell til FMIN om å at ordninga med FKT-midler til kjøp av 
elektronisk overvåkningsutstyr må fortsette slik at arbeidet med 
radiobjøllelaget i si nåværende form kan fortsette. 

 

Gjeterhund: 

Samarbeid om arrangement som prøver og mesterskap.  

 

 

Sak 2. Felles årsmøte- og seminarhelg 

Oppland SG presenterte sitt forslag til program for helga 21.-23. februar 2020. 

Fredag blir det årsmøte i Værringen i Oppland. Deretter foredrag om praktisk 
avl i både bruksbesetninger og avlsbesetninger. Lørdag er satt av til 
fylkesårsmøter og premieutdeling. Søndag er det planlagt seminar med tema 
elektronisk overvåking, kadaverhund og aktivitet i lokallag. 

 


