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Referat frå styremøte på Scandic Hafjell, 21/2 2020, kl. 10.00 – kl. 12.00 
Innkalla: Knut Evensen, Ellen M. Syse, Jonny Mathisen, Gro Arneng, Eirik Kolbjørnshus, 
Ola Hareland og Pål Kjorstad.  
 
Sak 22/2020: Referatsaker 

- Referat frå tlf-styremøte 10.02.2020 godkjent 
- Regionmøte FM på Lillehammer 13.02.2020, Jonny møtte der sak om gaupejakta var 

oppe. Mange enkeltdyr i Sør-Valdres, jakt på familiegrupper forbode i båe soner. 
FMIN påstod at det var uråd å forvalte gaupe etter dagens sonering. 

- Sak i følge e-post frå leder av valkomiteen. Knut orienterte, og alle som ville si noko 
sa sitt.  

- Innstilling frå valkomiteen: 
 
Fylkeslaget: 
Leder for 1 år: Knut Evensen. 
Styremedlem for 2 år: Ola Hareland. 
Styremedlem for 2 år: Gro Arneng. 
Nestleder for 1 år: Ola Hareland. 
3 varamedlemmer for 1 år: 1. Frode Rudland, 2. Marthe Stine Skålenget og 3. Anne 
Terningen. 
Revisor for 1 år: Toten Regnskapskontor. 
Valgnemnda for 2 år: Inger Marie Nyløkken. Vara for 2 år: Trond Dalsegg. 
Leder i valgnemnda med vara for 1 år: ingen innstilt. 
Utsendinger Årsmøte NSG med vara: Knut Evensen. De tre andre trekkes blant styrets 
medlemmer. Vara: 1. Frode Rudland, 2. Marte Stine Skålenget og 3. Ola Messing. 
Møteleder Årsmøte 2021: Frode Rudland. Vara: Ola Hareland. 
Valg av ansvarlig til utleie av utstyr i Oppland Radiobjellelag for 1 år: Pål Kjorstad. 
Fastsette godtgjøring til tillitsvalgte i 2020: Leder 25000, Rovvilt ansvarlig 15000, 
telefonmøte kr. 600, timesats kr. 200 og kjøring etter statens satser. 
Fastsette leiepris pr. enhet for radiobjeller/findmysheep 2020. kr. 270 pr. enhet. 
Væreringen: 
Leder for 1 år: Peder Leirdal. 
Styremedlem for 2 år: Odd Steinar Granheim. 
Nestleder for 1 år: Odd Steinar Granheim. 
3 varamedlemmer for 1 år: 1. Kjell Gudmund Svien, 2. Anne Røssum og 3. Per Erik Holmen. 
Valgnemnda for 2 år: ingen innstilt. Vara for 2 år Johnny Levi Høyesveen. 
Fastsette godtgjøring for tillitsvalgte i 2020: Leder 15000, telefonmøte 600, timesats 200 og 
kjøring etter statens satser. 
Møteleder for årsmøte i 2021: Peder Leirdal. 
Signert: Valgkomite i OSG: Ola Kjorstad, Paal Kjølseth, Torbjørn Elvestad og Arnfinn Beito 
 
 
 
 
 



 
- Budsjett sendt til Ring 41 for 2020: 

Budsjett Ring 41 2020         
Inntekter Budsjett 2020 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018 
Salg slakt, livdyr, ull 1000000 1013278 1000000 1012049 
Kåringsavgift 100000 97600 95000 92300 
Tilskudd avlsarbeid 420000 420964 390000 394888 
Tilskudd  0 15000 0 0 
Renteinntekter 15000 18185 13000 12921 
Sum inntekter 1535000 1565027 1498000 1512158 
          
Utgifter         
Kåringsmateriell 22500 8218 8000 8020 
Tjenester værsalg/kåringer 30000 39120 20000 20232 
Sekretærtjenester 15000 15000 15000 15000 
Tilskudd ringdrift 465000 497333 440000 563788 
Livdyrkjøp, beh.endring 760000 793101 800000 793901 
Godtgjørelse leder 15000 15000 15000 15000 
Godtgjørelse som lønn 82000 71375 75000 74513 
Fastgodtgj. administrasjon 25000 25000 25000 25000 
Regnskap 8000 7800 6000 6000 
Arbeidsgiveravgift 16000 14222 15000 14678 
Kontorleie/rekvisita 0 0 0 0 
Fakturering, revisjon 3000 2525 3000 2631 
Årsmelding 12000 10790 12000 11699 
Årsmøte 20000 27103 15000 14359 
Styre-/medlemsmøter 7500 6981 10000 6530 
Porto 2000 1792 4000 3619 
Reisekostnader 32000 33608 30000 31474 
Premier, gaver 20000 13212 5000 2130 
Sum utgifter 1535000 1582180 1498000 1608574 
          
Resultat 0 -17153 0 -96416 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 23/2020: Budsjetter og innstillingar til saker til årsmøtet 
Under sak 16/2020 og sak 17/2020 er det teke atterhald om endelege vedtak/innstillingar i 
forhold til nye hendingar. Nytt budsjett for fylkeslaget: 
Fylkeslaget  Budsjett 

2020 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018 

Inntekter:         

Kontingenter 400000 322595 335000 337743 

Ekstra driftstilskudd 49500 63060 61800   

Sponsor/annonser/kurs 127500 128000 128000 128000 

Renteinntekter 4000 4723 5000 6004 

Årsmøte/seminar         

Sponsor/billetter demonstrasjon 0 108823,28 112790   

Tilskudd og andre inntekter 20000 21174 15000 18331 

Sum inntekter 601000 648375,28 657590 490078 

          

Utgifter:         

Fagdag, rundskriv, mm 5000 0  4800 9600 

NSG-produkter til videresalg 10000 1280 0 18932 

Ledergodtgjørelse 25000 25000 25000 25000 

Tillitsvalgtgodtgjørelse 85000 71212,5 85000 98788 

Rovviltarbeid 43000 38700 30000 23300 

Fastgodtgjørelse administrasjon 110000 110000 110000 110000 

Regnskap/annet 17000 16800 13500 13500 

Arbeidsgiveravgift 30000 28377 30000 29373 

Møteutgifter rovvilt 11000 102061,76 112790   

Revisjon/rekvisita/fakturering 10000 9049,12 5000 4264 

Årsmelding 25000 21580 24000 23398 

Årsmøte inkl.støtte utsend. 80000 122228,22 110000 60983 

Styre-/medlemsmøter. 35000 47168,14 20000 19817 

Porto 7000 3667,12 4500 6728 

Reisekostnader 33000 33083,92 45000 62494 

Premier, gaver, andre kostnader 16500 25559 10000 24384 

Andre kostnader, æresmedlemmer 6000 1438,91 3000 25000 

Bilgodtgjørelse rovvilt 12500 12694,5 25000 8749 

Sum utgifter 561000 669900 657590 564310 

          

Resultat 40000 -21525 0 -74232 

Kr. 50,- pr. hovudmedlem i driftstilskot til OSG er framleis teke inn som grunnlag i 
budsjettet. 
Nye sponsorinntekter på kr. 45.000,- er teke med, og ein potensiell auke i godtgjeringane. 



Vedtak i saka:  
• Styret vedtok budsjettet til OSG som vist over som innstilling til årsmøtet i OSG 2020. 

 
Sak 24/2020: Budsjett Oppland Radiobjøllelag 
Føringar i budsjettet er: Som før om åra, i tillegg til prosjekt i Øyer og Lesja. Budsjettet er ført 
med eit overskot, da vi har hatt negativt rekneskap dei siste åra. 
Budsjett Oppland Radiobjøllelag 2020     
      
Inntekter Budsjett 2020 Rekneskap 2019 
Egne midlar      
Tilskot FKT og OBB 745000 1195000 
Leieinntekter radiobjølle/fms 1820000 1577154 
Leieinntekter salsteinsavlesere 18000 12000 
Refusjon tap av bjøller/overforbruk 125000 40250 
Servicehjelp, prosjekter 0 147677 
Renteinntekter 1900 1938 
Sum inntekter 2709900 2974019 
      
Utgifter     
Kataloger, mapper 0 0 
Saltsteinavlesere 15600 32800 
Godtgjørelser prosjekter 0 144925 
Abonnement 1100000 704027,04 
Utstyr 1350000 1930386,41 
Fastgodgj. administrasjon 90000 90000 
Regnskap 17500 16800 
Godtgjøringer 0 0 
Arbeidsgiveravgift 12000 26682 
Kontorleie/rekvisita 0 0 
Fakturering, revisjon 16500 16150,56 
Årsmelding 12000 10790 
Årsmøte 10000 7880,14 
Styre-/medlemsmøter 0 0 
Porto 3000 2552 
Reisekostnader 15000 14497,61 
Andre kostnader 2000 2193,02 
Sum utgifter 2643600 2999683,78 
      
Resultat 66300 -25664,78 

 
Vedtak i saka:  

• Styret vedtok budsjettet til ORL som vist over som innstilling til årsmøtet i OSG 2020. 
 
 



Sak 25/2020: Detaljplaner årsmøtet 
• Viser til innstilling i referatet frå tlf-møtet 10. februar 2020: 

Årsmøtesaker: 
Årsmøtesak: 9 a. Ekstra driftstilskudd til fylkeslaget v/fylkesstyret 
Saksframstilling og innstilling fra styret i OSG:  

I 2017, 2018 og 2019 vart det krevd inn henholdsvis kr. 90, kr. 0 og kr. 60 pr. hovedmedlem 
fra lokallaga i ekstra driftstilskudd til fylkeslaget ut fra medlemstallet pr. 31/12 året før. 
Innstillinga i denne saka har basert seg på budsjettet til OSG for inneværende år. Vi satser 
budsjettmessig og organisasjonsmessig på å holde medlemstallet oppe minst som i 2019. 
Oppland Sau og Geit hadde 990 hovedmedlemmer i 2019. Styret i OSG fremmer på bakgrunn 
av foreløpig budsjett forslag om at det for 2020 kreves inn kr. 50,- pr. hovedmedlem i ekstra 
driftstilskudd til fylkeslaget ut fra medlemstallet pr. 31/12 2019. 
Vedtak i saka:  

• Styret vedtok at Eirik skal leggja fram sak på årsmøtet i OSG 
 

Årsmøtesak: 9 b. Refusjon for deltagelse på årsmøte 2020 for lokallagutsendinger 
v/fylkesstyret 
Saksframstilling og innstilling fra styret i OSG: 

Styret i OSG fremmer forslag på at det blir gitt samme refusjon til lokallaga som i 2018 og 
2019 fra fylkeslaget på kr. 750,- pr. årsmøteutsending som deltar på årsmøte i Oppland Sau og 
Geit i 2020. Det blir ikke gitt refusjon til utsendinger under 35 år, da disse likevel får 
refundert 25% av selve hotelloppholdet under årsmøtehelga. For å få refusjonen på 
årsmøteutsendinger over 35 år utbetalt må lokallaget innen eller senest på årsmøtet i OSG ha 
endra styresammensetningen på «Min side» på hjemmesida til NSG eller sendt rapport om 
dette til sekretæren i OSG eller sendt årets nye rapport til NSG. Refusjonen på kr: 750,- pr. 
utsending blir utbetalt etter at refusjonen for medlemskontingenten for 2020 er innkommet på 
konto til OSG.  
Vedtak i saka:  

• Styret vedtok at Eirik skal leggja fram sak på årsmøtet i OSG 
 

Årsmøtesak: 9 c. Valginstruks i Oppland Sau og Geit 
Saksframstilling og innstilling fra styret i OSG: 

Styret i OSG fremmer forslag på at det blir vedtatt en ny valginstruks for Oppland Sau og 
Geit med bakgrunn i det som skjedde på årsmøte i fjor. Saka har vært sendt på høring i 
lokallaga og styret i Ring 41, og den er omtalt/behandlet i flere styremøter dette året. Den nye 
valginstruksen omhandler en kort opplisting av grunner for felles valginstruks/valgkomite i 
OSG, instruks for valgkomiteen, styresammensetning i fylkesstyret, styresammensetning i 
styret i Ring 41/avslutvalget, årsmøtet i Ring 41/avlsutvalget og årsmøtet i Oppland Sau og 
Geit. Valginstruksen er foreslått slik:  
Valginstruks Oppland Sau og Geit: 

- Felles valgnemnd, foretak, kasserer, regnskapsfører, revisor, årsmelding, 
bankforbindelse, årsmøtehelg/seminar, medlemmer 

- God representasjon i fylkesstyret  
- Felles møtepunkt for utveksling av informasjon og det å ivareta og følge opp 

fellesfunksjoner, aktiviteter, informasjon, markedsføring og kostnadseffektivt drift. 
Instruks for Valgnemnda for Oppland Sau og Geit og Ring 41 Oppland 

- Valgnemnda skal så langt det er mulig sikre en bredest mulig representasjon i styrene 
ut fra NSG sine lover, vedtekter for værringer og vedtatt valginstruks 



- Valgnemnda bør innstille på årsmøteutsendinger til NSG blant styremedlemmene i 
Oppland Sau og Geit, men bør også sikre at fagområdene er representert 

- Om interesse, engasjement og faglige kvalifikasjoner er like må valgnemnda i sin 
innstilling ta hensyn til kjønn, alder og fordeling av representasjon innad i fylket 

- Valgnemnda skal bestå av 4 medlemmer med personlige varamedlemmer 
Medlemmene er valt for 2 år. Leder og nestleder blant disse er valgt for 1 år 

- Valgnemnda kan ha maksimum 1 fysisk møte i året dersom de finner dette nødvendig 
- Valgnemnda innstiller på time/dag-godtgjøringer og eventuelle faste godtgjøringer 
- Valgnemnda innstiller på revisor etter rådslagning med styreleder 

Styret i Ring 41 Oppland består av 4 representanter:  
- Leder innstilles for 1 år 
- Styret består i tillegg av 3 styremedlemmer som alle velges for 2 år, slik at det 

innstilles på 1 styremedlem et år og 2 styremedlemmer det neste  
- Nestleder innstilles for 1 år blant de 3 styremedlemmene 
- Styret skal være valgt slik at 3 er fra NKS-avdelinger og 1 fra spælavdelingene 
- 1 styremedlem skal være styremedlem eller 1. vara styret i Oppland Sau og Geit 
- 3 vararepresentanter til styret innstilles i nummerrekkefølge, der 3. vara er fra 

spælavdelingene, og denne kalles inn ved forfall for spælrepresentanten i styret 
Styret i Oppland Sau og Geit består av 5 representanter: 

- Leder innstilles for 1 år, og velges på fritt grunnlag uavhengig av region 
- 4 medlemmer til styret innstilles for 2 år, slik at det innstilles på 2 styremedlemmer et 

år og 2 styremedlemmer det neste 
- Nestleder innstilles for 1 år blant styremedlemmene 
- De 4 styremedlemmene skal velges slik at 1 er fra Nord-Gudbrandsdalen (Sel og 

nordover), 1 fra Sør-Gudbrandsdalen, 1 fra Valdres og 1 fra Land/Gjøvik og sørover 
- 1 styremedlem eller 1. vara i styret skal være geiterepresentant med kunnskap om geit 
- 1 styremedlem eller 1. vara i styret skal være styremedlem i Ring 41 
- 3 varamedlemmer til styret velges i nummerrekkefølge 
- 1. varamedlem møter fast på styremøtene 

Årsmøtene i Ring 41 og Oppland Sau og Geit 
- Årsmøtet i Ring 41 holdes før årsmøtet i Oppland Sau og Geit og velger 1 medlem til 

valgnemnda m/varamedlem for 2 år og 1 medlem m/varamedlem neste år for 2 år 
- Årsmøte i Oppland Sau og Geit velger 1 medlem til valgnemnda m/varamedlem for 2 

år og 1 medlem til valgnemnda neste år for 2 år 
- Årsmøte i Oppland Sau og Geit velger leder og nestleder i valgnemnda fortrinnsvis 

blant de som ble valgt foregående valgår 
- Årsmøtet i Ring 41 innstiller på time/dag-godtgjøring og kjøregodtgjørelser og vedtar 

eventuelle faste godtgjøringer for sine tillitsvalgte 
- Årsmøte i Oppland Sau og Geit vedtar time/dag-godtgjøringer, kjøregodtgjørelser og 

eventuelle faste godtgjøringer for sine tillitsvalgte 
- Årsmøte i Oppland Sau og Geit vedtar leiepris pr. enhet for elektronisk 

overvåkingsutstyr etter innstilling fra styret i Oppland Sau og Geit 
Vedtak i saka:  

• Styret vedtok at Jonny skal leggja fram sak på årsmøtet i OSG 
 

Årsmøtesak: 9 d. Sammenslåing av Hedmark Sau og Geit og Oppland Sau og Geit 
v/fylkeslaget 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 



På årsmøtet i 2019 ble dette vedtatt: «Styret i OSG får fullmakt til å drøfte og utrede saka i 
året som kjem og legge frem saken med konkrete punkt og innstilling til vedtak på neste 
årsmøte,» 
Styret i OSG har hatt 2 fellesmøter med styret i Hedmark Sau og Geit dette arbeidsåret, det 
første den 5/8 2019 og det andre den 22/1 2020. I tillegg har styrene vedtatt å holde felles 
årsmøte- og seminarhelg den 21.-23/2 2020. 
I forhold til «Lagslovene til NSG» kan man både slå sammen «gamle fylkeslag» og holde 
dem som de er, men ikke legge dem ned: 

- § 2 Organisasjonsform 
- Medlemene i NSG vert organisert i lokallag av NSG. Lokallaga i eit fylke skal slutte 

seg saman til eit fylkeslag, men ved nye samanslåingar av fylker står fylkeslaga fritt i 
om dei vil halda fram som før eller slå seg saman. 

- § 26 Samanslåing av fylkeslag 
- Samanslåing av fylkeslag med overføring av medlemar til eit nytt fylkeslag, kan skje 

etter årsmøtevedtak med 3/4 av dei avgjevne stemmene, eventuelt etter fleirtalsvedtak 
på to etterfølgjande årsmøte. 

- Samanslåing av fylkeslag må godkjennast av styret i NSG. 
- Laga sine eigedommar, kapital, rettar, gjeld og andre plikter tilførast det nye laget. 

Eit fylkeslag kan ikkje leggast ned jmf. § 2, 1. avsnitt. 
 
På møtet den 5/8 2019 og 22/1 2020 mellom HSG og OSG ble dette drøftet: 
Tema: Fylkeslaget:  
Håplaus geografi - for stort område. Ingen av fylkeslaga ser i dag at fordelen er større enn 
ulempa med å slå sammen laga, selv om nok Hedmark aner en organisasjonsmessig fordel. 
Samarbeid: Felles årsmøte/seminarhelg, minimum 1 felles styremøte i året og ellers etter 
behov. Fokus på betre samarbeid mellom fylkeslag/gjeterhundlag/avlsarbeid/elektronisk 
overvåking. Felles regionmøter i områder der det ligg til rette for det.                                                                                                             
Veldig ulikt aktivitetsnivå mellom fylkeslaga 
Tema: Rovvilt:  
Samarbeid: Felles møter OSG/HSG i forkant av alle møter når man ser nødvendigheten av 
det. Felles strategier i forhold til saker som t.d. rovviltsikre gjerder – beite i inngjerda hegn, 
tidligsanking, forsinka slepp. Må baseres på felles strategi med NSG.                                
Felles uttaler t.d. i neste møte m/rovviltnemnda/FMIN: En innledende tale om den generelle 
historia som går galne vegen i forhold til beitedyr, gjerne og som et skriftlig brev, fokus på at 
enkeltbrukere blir brukt i staden for at vi vil at fokuset skal være beitelag/organisasjoner                                                                                         
Samordning rundt rovvilterstatninga                                                                                           
Samarbeid og samordning over gamle fylkesgrenser som nord og øst for Gudbrandsdalen  
Tema: Avl: Sau/Geit:  
Forskjellige Mattilsyn-soner er en ulempe for avlssamarbeid. Geita samarbeider med 
nabofylker alt i dag, men mest gjennom Tine. 
Samarbeid: Felles dommersamling med kåringsdommere på sau                                                                                   
Felles seminarprogram m/fokus på dette tema  
Tema: Elektronisk overvaking:  
Samarbeid: Drøfte hvordan dette skal eller kan løsest. Innspill til FMIN om at 
«Opplandsmodellen» må fortsette ved at FKT-midler må gå til innkjøp av elektronisk 
overvåkingsutstyr fra den generelle tildelingen slik FMOP har gjort. 
Felles seminarprogram/foredrag med dette som tema. 
Tema: Gjetarhund: 



Hedmark har ressurspersoner her, men avstanden er stor. 
Samarbeid: Samarbeid med arrangement som prøver, mesterskap og kanskje over områder der 
geografien er en fordel for samarbeidet. Samarbeid om seminarprogram og utvikling. 
Konklusjon: 
Styret i OSG konkluderte med: Det beste Oppland Sau og Geit og Hedmark Sau og Geit kan 
gjøre i dag er å utveksle informasjon og samarbeide i tema som er beskrevet over. Det kan i 
neste omgang være aktuelt å inngå mere bindende samarbeidsformer, som felles strategiplan 
overfor FMIN og fylkeskommunen, felles regionmøter på naturlige steder, felles seminar og 
årsmøtehelg, felles dommersamling og samarbeid kåring og eventuelt felles strategi rundt 
elektronisk overvåking og/eller fellessamarbeid radiobjellelag. Styrene i de 2 laga så ikke for 
seg at en fusjon mellom laga var aktuelt i nær fremtid. 
Innstilling i saka: Styret i OSG foreslår at Oppland Sau og Geit som fylkeslag i NSG 
fortsetter som før. Styret foreslår at saka også må føre til at samarbeidet med Hedmark Sau og 
Geit styrkes. 
Vedtak i saka:  

• Styret vedtok at Knut skal leggja fram sak på årsmøtet i OSG 
 

Årsmøtesak: 9 e. Politisk påvirkning i rovdyrsaker v/Slidre Sau og Geit 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

Vi ser det stadig vekk at politiske vedtak ikke blir overholdt. Næringa gjør stadig nye øvelser 
som skal munne ut i en protest over politiske vedtak som ikke bli overholdt, men vi føler 
stadig vekk at vi møter veggen og mange blir så motløse at de gir helt opp. 
Slidre Sau og Geit ønsker å foreslå forslag til ny kurs i rovdyrarbeidet. Politisk påvirkning 
som starter i vår egen kommune og går videre til fylkestinget som til slutt blir avslutta på 
Løvebakken i Oslo. Her må lokallag, fylkeslag og landslag jobbe sammen mot et felles mål 
om at alle politiske vedtak blir overholdt på alle plan. Vi må på alle plan tørre og utfordre 
politikere til å overholde de vedtak som de sjøl har fatta, her må det både gis ros og ris. 
Slidre Sau og Geit ønsker å diskutere dette med deg andre lokallaga for å se om vi kan 
komme fram til en felles kurs som fylkeslaget kan ta med seg til årsmøte i NSG. 
Innstilling i saka: Styret i OSG ser poenget i dette, men denne saka har flere sider og 
løsninger. Styret i OSG foreslår at denne saka blir tatt opp i generaldebatten etter årsmøtet. 
Styret ser videre for seg at det her må produseres en kartlegging av den politiske veien fra 
lokale politikere til politikere på Stortinget. Det må også lages en oppskrift på hvem som har 
ansvaret for «påtrykket» i de ulike leddene. 
Vedtak i saka:  

• Styret vedtok at Ellen skal leggja fram innstilling til styret på årsmøtet i OSG 
 

Årsmøtesak: 9 f. Skadefelling jerv v/Skjåk Sau og Geit 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

2019 vart eit nytt år med store tap av sau grunna jerv. Det var gjeve løyve til skadefelling utan 
at jakta lykkast. Skjåk sau og geit og Skjåk beite- og sankelag drøfta situasjonen på årsmøtet 
24. januar. Det breier seg frustrasjon etter store tap og resultatlaus jakt. Vi trur resultatet av 
jakta kan bli betre om det er SNO som står for gjennomføring av jakta, evt. i samarbeid med 
kommunale rovviltlag. Skjåk Sau og Geit og Skjåk Beite- og sankelag oppmodar 
rovviltnemnda i region 3 til å ta initiativ til ei ordning der det er SNO som er ansvarleg for 
gjennomføring av skadefelling av jerv. 
Innstilling i saka: Styret i OSG har diskutert saka og er enige med Skjåk Sau og Geit i at det 
er svært sjelden at en skadefellingstillatelse på jerv har blitt effektuert. Alt er snart utprøvd i 



kampen for å klare å forvalte jervebestanden ned på bestandsmålet. Styret i OSG innstiller på 
at årsmøtet i OSG støtter Skjåk Sau og Geit i denne saka, og tar med seg innspillet til 
rovviltnemnda i region 3. 
SNO er styrt direkte fra Miljødirektoratet og de skal bistå de lokale skadefellingslaga. Men 
det er klart at mangelen på effektuering av fellingstillatelser gjør at rovviltnemnda i region 3 
bør ha en «god sak» i Miljødirektoratet for å oppnå ønsket og vedtatt forvaltning. 
Vedtak i saka:  

• Styret vedtok at Ellen skal leggja fram innstilling til styret på årsmøtet i OSG 
 
 

Årsmøtesak: 9 g. Fargekoder på saueslips v/Skjåk Sau og Geit 
Saksframstilling og forslag til vedtak: 

I Skjåk er det motstand mot å skifte til nye fargekodar på slipsa til sauen. Klart ein fordel om 
heile landet brukar dei same kodane, men det ser ut som dei nasjonale kodereglane er lite 
gjennomtenkte med omsyn til praktisk bruk og nytte.  

- Det er vanskeleg å sjå forskjell på grønt og blått på avstand og desse fargene bør ikkje 
brukast saman 

- For summe er det vanskeleg å sjå forskjell på grønt og raudt  
- Dumt å merke søyer utan lam med raudt slips, fordi raudt er ei god farge å sjå, og bør 

brukast på søyer med lam 
- Skal slips brukast, bør alle søyer ha slips  

Søyer med fleire lam bør ha slipsfargar som er lett å sjå på avstand. Raudt og gult er dei beste 
fargene å sjå (gjeld og i andre samanhengar), og bør brukast på søyer som har 2 eller 3 lam. 
Enkelte hevdar at blått er lettare å sjå enn grønt. Og kva hugsar ein best: Kan lett byrje å surre 
om det var grønt eller blått ein såg. Og eit argument for at berre ei av dei fargane bør brukast. 
Raudt og gult vil ein truleg hugse godt. Altså bør søyer med lam bruke slips med fargane 
raudt, gult og blått. Svart på 0 lam er ikkje lett å sjå på farga sau, men søyer utan lam er så få 
at det betyr ikkje så mykje. Det er sagt at fosterteljarane byrja med det som nå blir kalla 
nasjonale fargekodar. Ved fosterteljing ser ein sauen på få meters avstand. Det blir stor 
forskjell mot å observere på 100-200 m avstand, og kanskje meir. I summe samanhengar blir 
raudt sett på som negativt, søyer utan lam, vraka på kåring osb. Men som slips bør raudt 
brukast på søyer som har fleire lam. I utgangspunktet er dette sett på som ei fillesak, men skal 
ein ha nytte av flagga, må det brukast fargekodar som fungerer optimalt. Kjem NSG med 
fargekodar som er til meir nytte enn dei som er i dag, trur vi fleire vil rette seg etter dei 
«nasjonale flaggreglar». 
Innstilling i saka: Styret i OSG har nettopp vedtatt den nasjonale fargekoda som gjeldende i 
Oppland. Styret i OSG har sett at dette har vakt mye diskusjon og skjønner argumentene til 
Skjåk Sau og Geit. Styret i OSG foreslår at denne saka blir tatt opp i generaldebatten etter 
årsmøtet. 
Vedtak i saka:  

• Styret vedtok at Ellen skal leggja fram innstilling til styret på årsmøtet i OSG 
 
 
Fylkeslagets diplom på årsmøtet: Det er innkome og godkjent 6 kandidatar til fylkeslagets 
diplom. Vi bestemmer kven som skal dela ut til dei enkelte. 
Vedtak i saka:  

• Styret vedtok at Pål, Knut, Ellen og Eirik deler ut diploma på årsmøtet i OSG 
• Ola tek ansvaret med innkjøp av blomar 



 
 
Generaldebatten i årsmøtet: 

• Diskutere marknaden i generaldebatten: Kva skal vi gjera i sauenæringa for å koma 
inn og eller ut av uføret kring overproduksjon/undersal? Erling Skurdal har foredrag 
rett før. Kjell Erik Berntsen frå NSG kjem, og styret kan tenkje seg at han opnar. Vi 
må òg få på plass korleis andre organisasjonar av t.d. kylling og gris gjer det 

• Sak 9g og 9e under årsmøtesaker 
Vedtak i saka:  

• Styret vedtok som bestemt før at Marthe Lang-Ree blir møteleder under 
generaldebatten. Kjell Erik Berntsen innleiar frå starten med info frå NSG. Dersom 
sakene 9g og 9e vert teke under generaldebatten starter vi med dei. Marthe får 
myndigheit til å styra med resten, men her er det sjølvsagt utsendingar og 
seminardeltakarar som må få koma med det dei vil i fyrste omgang 
 

Tid og sted for årsmøtet 2021: 
Vedtak i saka:  
Styret vedtok å innstille for årsmøtet at Strand Hotel på Gjøvik kunne vera ein fin plass å ha 
det på med bakgrunn i at Oppland Gjeterhundlag kunne møta og med bakgrunn i kjennskapen 
vårt med det hotellet frå før. Den beste tida vil vera laurdag 20/2 2021 
 
Sak 26/2020: Eventuelt. 

• Smartbjella v/Eric Macody Lund vert invitert til neste styremøte 
• Oppland Gjeterhundlag hadde årsmøte på Lillehammer 20/2 2020, Knut deltok frå 

OSG 
• Det er snakka om tettare samarbeid mellom OSG og OGL, utnytting av OSG sitt 

rekneskapssystem, tilskot frå OSG til OGL og søknad om FKT-midlar for beredskap 
av gjetarhundekvipasjar ved rovviltangrep 

• Årsmøtevedtak i OSG om utsendingar til årsmøtet i NSG: 
1. Knut Evensen, leder i OSG 
Trekking i styret av 3 utsendinger mellom Ola Hareland, nestleder i OSG, Jonny 
Mathisen, Eirik Kolbjørnshus og Gro Arneng 

Vara: 
1. Den som ikke blir med av styret 
2. Frode Rudland, 1. vara i styret 
3. Marte Stine Skålenget, 2. vara i styret 
4. Ola Masseng Sylte, leder i Nord-Fron Sau og Geit 

Styret hadde eit lite arbeidsmøte etter årsmøte. 
Vedtak i saka:  
Styret vedtok at desse skal vera utsendingar til årsmøte i NSG: 
1. Knut Evensen 
2. Ola Hareland 
3. Jonny Mathisen 
4. Gro Arneng 
Resten som årsmøtevedtaket. Utsendingane melder seg på sjølve. 
 
Øyer 21. og 23. februar 2020, Pål Kjorstad, sekretær OSG       


