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Referat fra styremøte torsdag 31. mars 2011 - Statens Hus, Lillehammer  

 
Deltagere: Pål Kjorstad, Håkon Gjelstad, Anna Ulmo, Alf Ouren, Tobias Stubrud og Ken 

Lunn. Sidsel Røhnebæk deltok under behandling av sak 25/2011. 

 
Sakliste: 

Sak 22/2011: Referat saker 

- Referat fra styremøte 16.02.2011 ble godkjent  

- Årsmøte i OSG – kort oppsummering fra årsmøtehelga 

- Midler fra BSF-fondet til klippekursene 2011 mottatt etter innsendt sluttrapport 

- Representantskapsmøte i NSG 

- Landsmøte i NSG 

- Landsmøte i Norsk pelssaulag på Kongsvoll Dovre 

- Deltagelse på møter vedrørende sonering på Otta og i Øyer 

- Deltagelse på Årsmøte i Oppland Bonde- og småbrukarlag 

- Orientering fra Landbrukskaffe i Heidal for landbruket i Sel. Kontaktutvalget for 

landbruket i Sel tok opp utfordringer og muligheter for landbruket i kommunen. Det 

blir oppfølgingsmøter utover våren. 

 

Sak 23/2011: Beiteseminar/årsmøtehelga 2012. 

Forslag til program for beiteseminaret ble lagt fram for styret. Programmet er foreløpig og vil 

bli ferdigstilt innen 1. juli 2011. Endringer vil bli vurdert i samarbeid med 

beitebruksprosjektet som er samarbeidspartner og  har innvilget midler til seminaret. 

 

Av hensyn til kapasitet på overnatting og møterom vedtok styret å flytte arrangementet til 

Quality Hotell Strand, Gjøvik. Det er innhentet pristilbud. Prisene er de samme som ved årets 

seminar på Øyer. 

 

Sekretær har søkt midler fra BSF-fondet og midler til informasjons- og utviklingstiltak i 

jordbruket hos Fylkesmannen til seminaret. 

 

Markedsføringsstrategi  av arrangementet ble diskutert i styret, og det ble enighet om å lage et 

rundskriv som sendes alle medlemmer, beitelag og kommuner. Noen relevante grupper i 

nabofylker bør også inviteres. Nettsidene til NSG og fylkeslaga brukes i 

markedsføringsarbeidet. 

 

Innspill på tema som kan vurderes å ta inn i programmet: Tekniske hjelpemidler og utstyr i 

sorteringsanlegg/sankekveer, sauekontrollen som hjelpemiddel til beitenoteringer, saueraser 

og forskjell i beitemønster. 

 

Sak 24/2011: Skatt Øst – bokettersyn på merverdiavgiftsoppgave for 2010. 

Styret tok rapporten etter bokettersyn av laget regnskap fra Skatt Øst til etterretning. Styret er 

tilfreds med at Oppland Sau og Geit ikke fikk anmerkninger på innsendt dokumentasjon og 
redegjørelse for etablerte rutiner og redegjørelse knyttet til lagets driftsform. 



 

Sak 25/2011: Radiobjølleprosjektet. 

Status for prosjektarbeidet fram mot beitesesongen 2011 ble gjennomgått. 70 brukere i 33 

beitelag er med i prosjektet. Det er bestilt 800 bjeller og 100 lammeenheter for levering i 

2011, slik at prosjektet har 1200 bjeller og 100 lammenheter i drift kommende beitesesong.  

 

Første informasjonsmøte ble holdt 31.03.2011 i Statens Hus, Lillehammer. Det var 43 

frammøtte, derav 38 beitebrukere som er med i radiobjelleprosjektet. 

 

Per dato gjenstår 10 bjeller fra en som har trekt seg fra prosjektet. Disse fordeles på de andre i 

samme område av fylket som han som har trekt seg. 

 

Etter tilbakemelding i møte og styrets vurdering av bjelle/klaveløsning ble det gjort følgende 

vedtak: Bjeller og klaver som ble innkjøpt til de 400 radiobjellene i 2010 følger fjorårets 

radiobjeller. Radiobjellene i 2011 leveres med sender, men den enkelte velger sjøl 

klave/bjelleløsning siden det er fordeler og ulemper med ulike løsninger, og at mange ønsker 

klave med navn og telefonnummer. 

 

På neste møte i prosjektet blir utstyret utdelt og avtaler skrevet under, tidspunkt antydes til sist 

i mai. Prosjektsleder arbeider mot å få lagledere på plass for å bidra i administrasjon og 

oppfølging. 

 

Sak 26/2011: Saker fra styret i værring 41 

Styret i ring 41 sine oppgaver som Avlsutvalget i Oppland:  

- Styret i ring 41 ønsket en avklaring i forholdt il ansvar for små saueraser som ikke er 

en del av det organiserte avlsarbeidet i NSG 

- Styret i ring 41 ønsket en avklaring i forhold til hvilke oppgaver fylkeslaget forventer 

skal ivaretas som fungerende avlsutvalg . 

 

Vedtak:  Styret henstiller til avlsutvalget i Oppland å ivareta kåring av værlam for alle raser 

der raselaget har samarbeidesavtale med NSG. Et forsøk med eget kåringssjå i Oppland lagt 

til Stav på Tretten i 2011 foreslås utredet. Det er viktig at det søkes Mattilsynet om 

godkjenning før eventuell kåring markedsføres.   

 

Sak 27/2011: Geitesaker. 

- Støtte til fagdag geit 2011blir gitt på samme nivå som i fjor 

- Fagdag geit blir i 2011 holdt i Vågå 

- Geiterepresentanten i styret i Oppland blir invitert med på møter i Geitforum i TINE 

for planlegging av geitedagene framover. 

 

Sak 28/2011: Rovviltsaker 

Rovviltansvarlig la fram ulike alternativer som er framlagt i Forvaltningsplan knyttet til 

sonering av fredet rovvilt. Styret konstaterer at det er stor uenighet i saken innad i vårt lag. 

 

Vedtak: Rovviltansvarlig sender ut høringen til lokallaga og ber om innspill på saken før 

Oppland Sau og Geit skriver sin uttale på høringssaken. 

 

Sak 29/2011: Bistand til lokallag som ønsker å etablere egen hjemmeside i NSG. 



Lokallag kan bli tildelt egen hjemmeside ved å henvende seg til NSG. Fylkesslaget er 

oppfordret til å gi brukerstøtte til lokallag som ønsker sin egen hjemmeside. 

 

Vedtak: Lokallag som ønsker egen hjemmeside innvilges brukerstøtte til å komme i gang. En 

forutsetning ved etablering av hjemmeside er at laget forplikter seg til å bruker sida aktivt i 

sitt lagsarbeid.    

 

Sak 30/2011: Eventuelt. 

- Rundskriv sendes til alle medlemmer med oppfordring til medlemsskap i 

sauekontrollen. Dette er en oppfølging av vår sak i vårt årsmøte og Landsmøte i NSG 

- Oppland Sau og Geit blir vertsskap for Landsmøte 2013 

- Fylkeslagets protokoll for perioden 2004-2009 og 3 stk årsmeldinger for årene 2004-

2010 er levert til Opplandsarkivet  

- Anna forbereder en sak til neste styremøte med mål om at saken sendes styret i NSG. 

OSG oppfordrer styret i NSG til å øke fokus mot myndigheter, faglaga  og 

omsetningsledda for kjøtt og ull for å bedre rammevilkåra for småfeholdet.  Mange 

avvikler produksjonen, og det er derfor viktig å styrke lønnsomhetene i småfeholdet 

for å sikre rekruttering til næringa. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 


