
Oppland Sau og Geit 

 
Postadresse:   Telefon: 95234775 Bankgiro:   

Oppland Sau og Geit   2095.19..84249 

v/ Ken Lunn 

2846 BØVERBRU  E-post: ken.lunn@tine.no  

 

Referat fra styremøte på Sødorp Gjestegivergård, Vinstra tirsdag 26. mai 

2009. 

 
Deltagere: Pål Kjorstad, Kjell Ivar Bergehagen, Håkon Gjelstad, Alf Ouren, Susanne 

Ramstad Brenna, Mariann Østby, Erik P. Borgen og Ken Lunn. 

 
Sakliste: 

Sak 24/2009: Referatsaker 

- tillitsvalgtoversikt for fylkeslaget og lokallag 

- bildearkivet i Opplandsarkivet er nå scannet og lagret på cd. Cd med bildene leveres 

på Opplandsarkivet sammen med innlevering av bildene. 

- Møte 12. mars 2009 på Lillehammer med info om fotråte og videre håndtering av 

saken.  

- Møte 17. mars 2009 på Oppdal om etablering av Kompetansesenter for sau. 

- Medlemsmøte i Øyer/Trette Sau og Geit 31. mars 2009 – leder deltok med 

informasjon om fotråte. 

- Leder deltok i begravelse til æresmedlem i OSG Lars Lauvsletten 15.04.2009. Det ble 

lagt på krans fra OSG. 

- Fagdag/grovfôr Sau 10. juni 2009 kl 11.00 i Lillehammer. Info om fagdagen legges på 

nettsida. Arrangør er Øko-Gudbrand. 

 

Sak 25/2009: Beitedagen 2009 

- kr 5000 er innvilget til beitedagen fra Fylkesmannen. 

- Erik P. Borgen orienterte om Brekkom fellesdrift som er 80 år i 2009. Etablert i 1929. Det 

var 1600 sau i beiteområdet og 155 storfe i 2008. Det er egen gjeter i fellesdrifta. I tillegg går 

dyreeierne oppsynsturer. Beiteslipp er ca 1. juni. Siste åra har det vært relativt store 

utfordringer pga fredet rovvilt. Både ulv, bjørn, jerv og gaupe er påvist i området. En del av 

området er under prosess og vil bli vernet. Det er bygd gjeterbu i området. 27 km fra Fåvang 

sentrum. 

- Oppland Sau og Geit sender ut invitasjon til nabolaga. Programmet lages i samråd med lokal 

arranger. Informasjon om beitebruksprosjektet v/Sidsel Røhnebæk, Fylkesmannen og 

utmarksforvaltning og rovvilt v/Erik Winter, leder i fjellstyret. Gjeterhunddemonstrasjon om 

mulig. Tor Romsås kontaktes vedrørende gjeterhunddemonstrasjon. 

- Besøk i sorteringsnalegget i Tromsbua vurderes. 

- Servering – rømmegrøt/spekemat. 

- informasjon legges på nettsida så snart programmet er klart. Det sendes også per e-post til 

alle lokallag. Invitasjon sendes per post til nabolaga siste uka i juli.  

 

Sak 26/2009: Rovdyrsaker 
- Ulveangrep ved Lillehammer lørdag 23. mai 2009. 4 kadaver funnet, ca 10 dyr 

foreløpig savnet.  

- Bjørn konstatert i Vågå i vår, men signaler siste tiden sier at den har trekt sørover mot 

Gausdal. 



- Møte i rovviltnemnda 15. mai 2009. Betingede fellingstilatelser: Vedtatt 3 betinget på 

jerv, 3 betinget på gaupe, 2 betinget på ulv og 4 betinget på bjørn. 

- Kjell Fredrik Løvold, Oppland Naturvernforbund, Lillehammer inviteres til å delta på 

et styremøte i OSG. Pål har utveklset brev med Løvold. 

- Rovviltnemnda skal etter planen på studietur 18.-19. august 2009. Forslag til tur 

presenteres først i juni 2009.  

- Spørsmål til statlige jaktlag for uttak av fredet rovvilt. Med tanke på effektivt og 

profesjonelt uttak. 

 

Sak 27/2009: Saker fra Avlsutvalget for sau 

- Sven Reiersen er valgt som ny leder i regionutvalget m/Jan Aarskog som nestleder. 

- Pål Kjorstad er valgt som representant fra Oppland m/Hans Petter Vaberg som vara. 

- Båndlagte besetninger i Oppland skal gjennomføre ”snu sauen” før beiteslipp for å 

diagnostisere klauvene. Foreløpig er alle dyr satt i kategori 0 (uten anmerkning). 

- Nytt avlsråd for sau skal oppnevnes av styret i NSG. 

- Fortsatt en aktiv debatt knyttet til lammetall og vektlegging i avlsarbeidet. 

 

Sak 28/2009: Geitesaker 
Informasjon om inseminasjonsarbeidet på geit og utfordringer med oppslutning. Avlsarbeidet 

på geit er sårbart pga for liten seminandel. Gransking på besetningsnivå krever en høyere 

seminandel enn det som er situasjonen i dag. 

 

Geitedagene 2009 er planlagt. Programmet er klart og eget informasjonsblad om geitedagene 

sendes til alle geiteholdere i landet, rådgivere og organisasjoner. Kostnadene er under 

kontroll, sjøl om det har vært krevende å få inn nødvendige sponsormidler. 

 

Håkon Gjelstad, Pål Kjorstad og Ken Lunn deltar på geitedagene fra OSG. 

 

Sak 29/2009: Orientering fra prosjektet ”Komptansesenter for sau” 

- vedlegg: Klage på avslag om sentrale BU-midler. 

- Prosjektleder Marianne Østby, Kompetansesenter for småfe var invitert til styremøte 

for å orientere om prosjektet så langt og utfordringer med finansiering av prosjektet. 

 

Sak 30/2009: Prosjekt kadaversøk 2009. 

- Prosjektet er bevilget inntil kr 160.000 fra Fylkesmannen i Oppland for å dekke 

kostnadene. 

- Evaluering: Styremedlemmene kontakter kontaktpersonene for å få en evaluering av 

kadaverkursene: Hva har vært positivt ved opplegget og gjennomføringen, Hva burde 

vært gjort på en bedre måte, oppslutning på felles informasjonsmøter og 

ekvipasjekursene. Ken kontakter laga på Vestoppland. Håkon kontakter: Valdres. 

Kjell Ivar kontakter: Gausdal/Lillehammer/Øyer og Sør Fron/Nord Fron/Sel. Pål 

kontakter: Ringebu og Lesja/Dovre. Susanne kontakter: Vågå og Lom/Skjåk. 

- Oppsummeringsmøte m/Kjell Smestad og Sidsel Røhnebæk på styremøte i samband 

med beitedagen 15.08.2009 i Fåvang. 

 

 

Sak 31/2009: Klage på fargekoding på slips. 

- vedlagt klage fra Øyer Beite og Gjeterlag. 



 

Det forelå en del forslag i årsmøte i OSG, men årsmøte vedtok å overlate til styret å fatte 

vedtak i saken. Styret vedtok fargekoding etter en heltheltsvurdering og i forhold til innkomne 

forslag.  

 

 

Sak 32/2009: Eventuelt. 

- Knut Kjorstad gis en godtgjørelse på kr 2500 for arbeidet med scanning av bildearkivet. 

 

 

Neste styremøte er tlf styremøte torsdag 2. juli 2009 kl 21.00. 

 

 

    

 

 

 

 
 


