
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 styremøte på Hafjell hotel, Øyer mandag 24. august 2009 kl 

16.00 – 21.30. 

 
Møte startet kl 16.00. 

 
Sakliste: 

Sak 33/2009: Referatsaker. 

- Kunnskapsløftet i småfenæringa – erstatter det tidligere Kompetansesenteret. 

- Møte i Stjørdal mellom fylkeslaga i Buskerud, Akershus, Møre og Romsdal, 

Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Hovedtema på møtet var 

rovviltproblematikken. Landbruksministeren deltok på møtet. Opprop fra møtet ble 

sendt alle aviser i fylkene. I Oppland er saken tatt inn i GD, Dølen og avisa Valdres. 

- Leder deltok på møte på Lesja. 

- Leder innledet på møte på Sygard Grytting om rovviltproblematikk. Liv Signe 

Navarsete var tilstede. 

- Leder deltok ved åpning av Nasjonalparken i Nord Gudbrandsdal. 

- Leder deltok på møte i Svatsum på rovviltpolitisk debatt. 

- Leder deltok på jordbrukspolitisk møte i Ruste. 

 

Sak 34/2009: Beitedagen 2009 – orientering/oppsummering 

I overkant av 40 møtte på beitedagen. Lokale arrangører i Fåvang hadde laget ei fin ramme 

for arrangementet i Saubua. Erik P. Borgen er leder i laget og åpnet møtet som videre ble 

ledet av Pål Kjorstad. Erik S. Winther innledet om bruk av utmarka og status og historia mtp 

for rovviltforvaltningen. Sidsel Røhnebæk orienterte i beitebruksprosjektet. 

Anne Kari Haugalien viste bruk av gjeterhund. Dessverre ble det litt regn og vind denne 

dagen. Men, alle fikk plass i Saubua og det ble servert rømmegrøt og spekemat. 

 

Sak 35/2009: Geitedagene 2009 – orientering/oppsummering 
Geitedagen 2009 ble en suksess. Sammenlignet med tidligere år var frammøte dobbelt så 

stort. I alt deltok ca 200 personer. Geitedagene ble godt markedsført gjennom eget blad som 

ble sendt per post til alle geiteholdere og andre aktuelle. Håkon Gjelstad orienterte 

fylkesstyret om de ulike foredragene og det øvrige opplegget på arrangementet. 

Egen kursmappe var laget med samling av foredragene.  

Oppland Sau og Geit støtter arrangementet med kr 15000 iht tidligere vedtak. Fylkeslaget har 

på vegne av arrangementet søkt BU midler fra Fylkesmannen i Oppland til arrangementet og 

fikk innvilget kr 15.000 til Geitedagene i 2009 som markedsføring av Valdres og stølsdrift i 

Oppland.  

 

Sak 36/2009: Årsmøte/seminar 12.-14. februar 2010 

Arrangementet holdes på Vågå Hotel, Vågå 

Program – ideer så langt: 

Fredag kveld: Foredrag/innledning fra rådgivere, produsenter og utstyrsleverandører til 

bygnings- og fjøsløsninger for småfe. 

Lørdag: Årsmøte OSG 09-14.00/Seminardeltagerne reiser på busstur m/gardsbesøk for å se på 

ombygde/nye sauefjøs og høre om driftsopplegg på gårdene de besøker 09.14.00. Felles 



fagforedrag i årsmøte – fortsette temaet fra kvelden før med vekt på fôringsløsninger knyttet 

opp mot bygningsløsninger og lammetall fra kl 14.00 – 16.00. 

 

Søndag: Fagforedrag om videre framdrift i avlsarbeid på sau v/ Leiv Sigbjørn Eike, 

Avlsforsker NSG kl 09.00 – 10.30. Årsmøte i værringen Oppland fra 11.00… 

 

Skinnsømkurs går parallelt hele helga for de som melder seg på det. 

 

Endelig program fastsettes i neste styremøte. 

(Disserud, Ham (Åsheim), Nessemaskin, transponderleveandører på sau m.flere) 

 

Dagpakke bør det tilrettelegges for. 

 

Frist for ferdig program neste styremøte. 

 

Sak 37/2009: Kadaversøkprosjektet – oppsummering så langt/veien videre. 
- orientering fra møte 15.08.09 m/regnskapsoversikt 

 

Oppsummering fra møte i Saubua: 

 

Kostnadsoversikt ble lagt fram, Fra evalueringene kom det fram signaler om at slike kurs 

fortrinnsvis bør være bare for medlemmer i OSG og at grundigere informasjon til lokale 

kursarrangører er viktig for å få en ensartet forståelse av oppgaven 

 

Generelt kan er si at tilbakemeldingene er overveiende positive og at de 43 deltagerne har 

vært fornøyd med gjennomføring av kursene. Ikke alle viste hva de gikk til og utbyttet vil nok 

variere etter det. 

 

Videre framdrift:  

 

Informasjon om gjennomføringen og veien videre presentasjon. 

- Anne Cath Grimstad – artikkel i NSG / Nationen.  

- Informasjon om gjennomføringen og veien videre. 

- Presentasjon i årsmeldinga for 2009 og i regionmøter i januar. 

 

Kursvirksomheten – punkter i evalueringa til kursleder: 

- Beitelagsaktivitet? 

- Interesse viktigere enn bakgrunn 

- Kursdeltagerne var med for å delta på kurset, men noen resignerte når de så hva dette 

dreide seg om.  

- Uti fra den situasjonen fungerer dette for såvidt. Men, ikke alle kursdeltagerne egnet 

seg ikke sjøl om bikkja fungerte. 

- Noen få så på dette som en kjempeutfordring. 

- Om dette skal perfeksjoneres må en gå videre og jobbe med ettersøk mye videre. 

- Uti fra dette utkrystalliserer det seg noen som har interesse, evne og en livssituasjon 

som kan gjøre dette når som helst. 

- Er utfordringen som i 2009 framover - kapasitet og profesjonalitet må styrkes. 



- Har navn på noen som kan utføre dette. Har hund, kunnskap og kapasitet til å stille 

opp og gå i ukjent terreng. 

- Få som er villig til å gjøre dette profesjonelt. 

 

GPS-kurs - registrere kadaverplass. 

Krav fra Oppland Sau og Geit - rovdyrsituasjon/jegerrollen 

Kursbevis bør deles ut. 

Viktig med informasjonsskrivet i årsmeldinga om videreføring og lokale arrangører. 

Rovviltnemnda. Møte og signaler vil kommer derfra. 

Tema på beitedagene. 

 

Vedtak: Oppfølgingskurs og informasjonsarbeid kan søkes på for å sikre videreføring av 

kompetansen. Sidsel vurderer behovet for oppfølgingsprosjekt vinteren 2010. 

 

Sak 38/2009: Regnskap i OSG per 31.07.2009. 

Regnskapene per 20.08 ble gjennomgått og tatt til etterretning. 

 

Sak 39/2009: Orientering om kåringene høsten 2009/avlssaker sau. 

Fotråte: Ingen båndlegging utelukkende på bakgrunn av bakteriologiske funn, men dyra må 

også være klinisk syke. 

Fersksæddistribusjon: All fersksæd i Oppland vil fra i høst bli distribuert med buss. 

Kåringene: Regler for å holde kåringer synes å bli skjerpet med tanke på smitteforebyggende 

tiltak. Dette gjør at det åpnes for gardskåring fra høsten 2009 for lokallag/ringer som ønsker 

det. Det er vedtatt at det skal bare være en dommer på kåringssjå i tillegg til sekretæren. 

Lokale sekretærer godtgjøres som en dommer. Kåringsavgift ble fastsatt til kr: 80 per lam på 

kåringssjå og kr 120 per lam på gardskåring.  

Væreholdslag: Regelverk for væreholdslag er under revidering. Inntil videre forholder 

Oppland seg til dagens regler for væreholdslag. 

Pris per granska vær høsten 2009 er fastsatt til kr: 3000 + kr 100 per indekspoeng >115. 

 

Sak 40/2009: Rovviltsaker. 

Pål orienterte om følgende saker: 

- Bjørn i Gausdal – Skåbu, førte til samling i botn.  

- Møte Ruste, innimellom hadde ulven herja i Kvam. God kontakt m/N-Fron Sau og 

Geit og N-Fron Bonde og Småbrukarlag. Ruste førte til ekstraordinært møte i nemnda 

m/media til stede.- - 

- Kontakt over fylkesgrensene førte til møte i Stjørdal, som eigentleg var planlagt til 

Lesja – pressemelding, sak til NSG . rep. skapet.Leder har deltatt på følgende 

rovviltrelaterte møter m/politikere på Lesja, Sygard Grytting, Stjørdal, Skjåk, Ruste og 

nå seinast i Svatsum  

- Rovviltkonferranse 29-30/10-2009 

  

Sak 41/2009: Eventuelt. 

Plan for styremøter/møter i OSG fram til årsmøte 2010. 

- Styremøter-telefonmøter: 19.10. kl 20.00 og 18.11. kl 20.00 

- Regionmøter: Vinstra 12.01, Valdres 13.01 og Toten 14.01 (kveldsmøter) 

- Styremøte 18.01.2009. kl 15.00 

 



 

    

 

 

 

 
 


