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Referat Styremøte i Hedmark Sau og Geit 
8. april 2011 kl. 10.00 på Kvebergshaugen, Alvdal 

 
 
Tilstede:  
Kjetil Granrud, Øystein Sørby, Hege Brendryen, Martin Mostue, Øystein Knutsen, Magne Horten 
(Avlsutvalget), Marianne Rønning (Fagråd Geit), Thor Blichfeldt  (NSG),  Toril Hårdnes (sekr.) 
Frafall: Jo Agnar Hansen (Hedmark Gjeterhundlag) 
 
Sak 1. ”Ny Giv For Hedmarkssauen”  
  

Enighet om at dette deles inn i 2 hovedområder: 
 1. Den produksjonsrelaterte 
 2. Framtidig drift og arbeidsområder for HSG 
  
Når det gjelder det produksjonsrelaterte området ønsker man å fokusere på holdninger i og til 
egen produksjonen med hovedfokus på bedret økonomi for den enkelte. 
Her vil det være naturlig å samarbeide med andre slik som NSG, Småfeprogrammet for 
fjellregionen, Nortura, Tine m.fl. Det er også viktig at Gjeterhundlaget, Avlsutvalget og 
Fagråd Geit trekkes med som samarbeidspartnere i det videre arbeidet. 
Det utarbeides en plan på hvordan dette skal gjennomføres i forhold til prioriterte områder 
fordelt på sau og geit. 
Hege orienterer Jorunn Stubbsjøen i Småfeprogrammet om våre tanker. 
Kjetil gjør det samme i forhold til Nortura. 
 
Når det gjelder framtidige arbeidsoppgaver, drift og økonomi for fylkeslaget ble det enighet 
om at foreløpig hovedmål bør være ”Tjene medlemmenes interesser bedre enn i dag” 
Med fokus på  

• Sauen 
• Geita 
• Gjeterhund  
• Rovdyrproblematikken 
• Samspillet mellom NSG, HSG og lokallagene 
• Lagets økonomi 

 
Marianne mener det er viktig å fokusere mer på konstruktive sider i småfeproduksjonen. 
Årsmøtet oppfattet ho som veldig destruktivt med mye rovdyrdebatt. 
 
Det var enighet om at vi må ha flere møter for å komme i mål. Ettersom de fleste nå går inn i 
en travel periode med lamming og våronn ble det ikke avtalt tidspunkt for neste møte. 
Imidlertid ble alle utfordret på å tenke videre i forhold til dagens møte og at innspill sendes 
løpende til sekretæren. Siste frist for ”løpende” tilbakemeldinger ble satt til 1. juni. 
Ny møtedato fastsettes i etterkant av denne dato. 
 
Videre er det ønskelig å forankre dette i eget årsmøtevedtak 2012 
Det var enighet om slik gjennomføringsplan: 

1/10 - Styrets forslag ferdig til utsendelse til lokallagene 
31.11- Høringsfrist for lokallagene 
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Sak 2.  Leder orienterte fra landsmøtet i NSG 
      Landsmøtet ble avholdt i Bergen med representantskapsmøte dagen i forveien. 

 Fra Hedmark deltok foruten leder Kjetil Granrud, nestleder Hege Brendryen og 
Marianne Rønning, Fagråd Geit i Hedmark. 
 Tidligere landbruksminister og nå fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim holdt 
åpningshilsen. Utover det ble generaldebatten preget av mye rovdyrfokus. 
 
Under saken om kontingentøkning ble det vedtatt å øke kontingenten i 2012 med kr 
100.-, og som ble foreslått fordelt med kr 50.- på landslaget, 25 på fylkeslaget og kr 25 
på lokallaget. 
|Med begrunnelse i store utfordringer og dårlig økonomi for Hedmark Sau og Geit 
fremmet leder i HSG en annen fordeling der fylkeslagene fikk kr 50.- av 
kontigentøkningen. Det ble vedtatt. 
For HSG utgjør denne endringen ett pluss på ca. kr 17 000.- 
 
Etter forslag fra HSG, ble Per Helge Lindholt under Landsmøtemiddagen tildelt NSG 
sin pris Gromsauen. 

 
 
Sak 3. Mattilsynets brev om mulig beitenekt i 2012 
 Leder orienterte om sin kontakt med Mattilsynet 

Opplysninger vi har fått oppgitt av Mattilsynet tilsier at 58 saueprodusenter i Hedmark 
har mottatt brev. 

6 i Nord-Østerdal  
  15 på Hedemarken 
  37 i Øst-Hedmark 
 

Martin nevnte at Leder Ingrid Lekve i Løten har tatt tak i saken. HSG burde ha 
orientert om hva som er gjort i saken på et tidligere stadium. 
 
Styret gjør følgende vedtak: 

 1. Lokallagene tilskrives om styrets syn og vurderinger 
 2. Det sendes ut en pressemelding 
 3. Det bør vurderes om det skal avholdes ett ledermøte etter beitesesongen 2011,  

    hvor Mattilsynet inviteres. 
 
 
Sak 4. Felles fylkesstyremøte med andre fylkesstyrer. 

Vedtak: Styret har tro på slike møter for å diskutere aktuelle saker på tvers av 
fylkesgrensene og stiller seg således positivt til dette.  
Det er også aktuelt å tenke felles årsmøter med nabofylkene. 

 
 
Sak 5. Hedmarksplattformen 
 Hele det nye styret er gjort kjent med dokumentet. 
 Vedtak: Gjennomgang og diskusjon utsettes til neste møte. 
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Sak 6. Eventuelt 

Thor Blichfeldt nevnte at Utmarksrådet i NSG oppnevnes 1. juli. HSG kan ønske seg plass. 
Økonomi er viktig satsingsområde for fylkeslaget framover. Øystein Sørby har vært i 
kontakt med Felleskjøpet angående reklame på nettsider. Denne saken skal styret 
jobbe videre med. 
 
Styrking av kontakten med lokallaga er viktig. De to fagmøtene om avl og økonomi 
som er arrangert i sør-fylket har vært veldig positive tiltak. Ros til Avlsutvalget for å 
dra det i gang. Dessverre ble de to møtene i Nord-Østerdal avlyst på kort varsel pga. 
frafall fra foredragsholder, men det vil bli gjort nytt forsøk til høsten. 
 
Thor kom med ei betraktning om at ei medlemsmasse på 12.000 i NSG bør ha store 
muligheter til å få gjennomslag sammenligna med for eksempel Norsvin som har 
betydelig færre medlemmer. Konklusjonen er at vi har et stort potensiale for framgang. 

 
Møtet slut kl 17.00 

 


