
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 telefonstyremøte onsdag 4. mars 2009 kl 20.30 – 22.00. 

Tilstede: Pål Kjorstad, Kjell Ivar Bergehagen, Susanne Ramstad Brenna, Håkon Gjelstad, 

Randi Flåten og Ken Lunn. Alf Ouren meldte forfall. 

 

Sakliste: 

Sak 16/2009. Referatsaker 

- Fotråte – Pål deltok på et møte i Buskerud og redegjorde for en del informasjonen om 

fotråtesaken.  

- MNK - prosjektleder Marianne Østby ønsker å delta på et styremøte i OSG. 

- 60-års jubileum i Fåvang Sau og Geit 24.01.09 

- Årsmøte Ringebu 17.02.09 

- Kommunalt møte om midler til forebyggende tiltak mot rovvilt 02.02.09 

- Prosjekt Kadaverhund/fører – invitasjon til kurs er laget og avtale med Kjell Smestad er 

under utarbeidelse. Midler til prosjektet bevilges fra rovviltnemnda.  

- Gaupekvote - kvota oppfylt, men anke sendt på kvota. 

- Annonse på heimesida 

  

Sak 17/2009.  Flaggsaka må avgjerast, eg foreslår 3 alternative forslag:  

a) Lesja-modellen, 0 gult -1 raudt -2 kvitt(ingen) -3 blått 

b) Ny modell med tydelegare 2 -er,0 kvitt(ingen) -1 raudt, 2 gult, 3 blått 

c) Som fostertelling 

 

Styret vedtok å anbefale følgende fargekoding på slips: O lam = svart, 1 lam = blått, 2 lam = 

rødt og 3 lam = gult, 4 lam = gult og blått. 

 

OSG henstiller Fylkesmannen om å bevilge midler til dette som forbyggende tiltak mot 

roovilt. 

  

Sak 18/2009.  Årsmøtesak fra Vågå vedrørende Omsetningsavgifta. 

Behandles iht årsmøtevedtaket. 

 

Årsmøtesak: 7.6 Sak fra Vågå vedrørende omsetningsavgift og bruk midlene. 

Vågå fremmer en sak der de etterlyser retningslinjene for bruk av omsetningsmidlene til 

sjukdomsbekjempelse. De hevder også at en økning i omsetningsavgifta må belastes 

saueholdere i alle landsdeler likt, da økningen i omsetningsavgiften skjer midt i 

slaktesesongen. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøte i Oppland Sau og Geit skriver en henvendelse til Omsetningsrådet, der de ber om en 

tilbakemelding på retningslinjene for bruk av omsetningsmidler til sjukdomsbekjempelse. 

Årsmøte anmoder også Omsetningsrådet om at avgiften bør fastsettes slik at den ikke endres 

midt i slaktesesongen på høsten. Det vil slå ulikt ut for saueholderne og medføre forskjeller 

mellom landsdelene. 

 

Årsmøtet støttet styrets forslag til vedtak. 



Sak 19/2009.  Møte/arbeidsplan 

Styremøte tirsdag 26. mai på Otta  

Styremøte lørdag 15. august ifm beitedag i Fåvang 

 

Sak 20/2009.   Seminar/årsmøte i Vågå 12.-14. februar 2010.  

Vågå Sau og Geit har reservert Vågå hotell og innhentet pristilbud på kr: 1995 per person.  

 

Sak 21/2009. Søknad om midler til beitedag fra investeringstiltak og informasjonstiltak i 

landbruket. Søknaden sendes innen fristen som er 6. mars 2009.  

 

Sak 22/2009. Landsmøtet 2009 – hver enkelt melder seg på sjøl, Susanne, Kjell Ivar og Alf 

kjører med bil. Reisetid ca 6 timer. Avreise 24.03 – tidspunkt avtales nærmere.  

 

Saker: OSG savner fotråte som tema på Landsmøtet og påpeker dette. 

 

Sak 23/2009. Eventuelt. 

Informasjonsmøte til båndlagte buskaper torsdag 12. mars på Lillehammer. Kjell Ivar 

Bergehagen deltar fra OSG på møtet. 

 

Årsmøte i Oppland Bonde- og småbrukarlag på Fefor 21.-22. mars 2009. Pål møter søndag 

22.03. 

 

Årsmøte i Oppland Bondelag 17. -18. mars 2009. Pål møter om han får mulighet 18. mars. 

Astrid forespørres av Pål om hun kan møte for OSG. 

 

 

 

Ken Lunn 

referent 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 


