
Hedmark Sau og Geit   
 

Styremøte 25.08.2021, Teams møte med Pål Kjorstad, Oppland Sau og Geit 

Til stede: Pål Kjorstad, Erling Birger Semmingsen, Jon Gunnar Karterud, Per Joar Nesthun, Agnete 

Fauskrud 

 

Det ble avtalt på forrige styremøte et møte med Pål Kjorstad, som er med som veileder i 

radiobjelleprosjektet i Vestre Åmot. Pål har god erfaring med radiobjeller, og lignende prosjekter som 

har foregått i Oppland.  

Per Joar ønsker velkommen til møtet. 

Det blir stilt spørsmål til Pål om erfaringer rundt lignende prosjekter som Oppland har deltatt og 

deltar i. Pål kan fortelle om godt engasjerte beitebrukere, som viser velvilje og legger frem 

dokumenter med åpenhet.  

Pål forteller også at de har hatt best erfaring med 2019 bjellene i områder med dekning, og at disse 

gir raskere og mer presise alarmer enn 20/21 modellene og da lora-enhetene. Det oppleves at 

loraenhetene er bedre enn i fjor, men fremdeles er alarmene for trege/ustabile, og at de risikerer og 

finne kadaver som har ligget for lenge til og få noe klar dødsårsak. Det er også vanskelig og få god 

nok posisjon. Det har og vært noe dårlig respons fra Telespor i Oppland, hvor de blant annet ikke har 

dukket opp etter avtale i forhold til fiksing av basestasjon. 

Det var stor interesse for prosjektet fra alle beitebrukere i Vestre Åmot ved oppstart. For Hedmark 

Sau og Geit, kan det virke som at det er noen holdninger innad i prosjektet som ikke er optimale. Vi 

er bekymret for at ting ikke har foregått sånn det burde ved blant annet fjellsending, og at det ikke er 

tatt høyde for om enkelt individ er sendingsklare eller ei. Det har blitt oppdaget dødsfall på opptil 

flere beitedyr som mest trolig kan relateres til andre årsaker enn rovvilt. Hva slags tiltak er gjort av 

beitebrukerne for å unngå denne type dødsfall? Åssen er rutinene rundt behandling av 

innvollsparasitter? Det blir aktuelt med en dialog, for og finne ut om det har vært problemer vi ikke 

er opplyst om. Det har også ved beitebefaring blitt observert små lam, og søyer i dårlig hold.  

For beitesesong 2022 vil Hedmark Sau og Geit legge mer føringer for hvordan ting skal gjøres i 

prosjektet. Det vil også bli noen endringer ved oppstart av radiobjellene, for at disse skal fungere 

mest mulig optimalt. Et ønske om at Telespor er mer delaktig fra start av sesongen. I nåværende 

sesong er det 70-80 bjeller som ser ut til og ikke vært tatt i bruk i det hele tatt.  

Det er viktig for oss at det er høyt fokus på god dyrevelferd, for at det skal være interessant og bruke 

tid, krefter og penger på et sånt prosjekt. Det kan bli relevant og få med veterinær ved neste års 

fjellsending, som gir godkjenning på dyr som blir sendt til fjells i forbindelse med prosjektet. Dyrene 

skal være friske og ha gode forutsetninger før fjellsending. Fylkesmannen vil bli kontaktet for og få på 

plass tiltak til neste beitesesong.  

Hedmark Sau og Geit har gjort seg noen erfaringer, og nødvendige tiltak vil bli satt i gang ved et 

eventuelt neste prosjekt. Det vil bli strengere føringer til blant annet igangsetting av bjeller, for best 

funksjon. Og det vil bli satt krav til bufe som skal til fjells, så vi vet at det er sau med godt 

utgangspunkt.  

           



 

  

 

 


