
Hedmark Sau og Geit   
Referat fra styremøte 17/08, 2021, Alvdal 

 

Til stede: Erling Birger Semmingsen, John Iver Jordet, Martin Mostue, Per Joar Nesthun og Agnete 

Fauskrud.  

 

Møtet ble holdt på Taverna i Alvdal. Per Joar Nesthun tok oss igjennom sakslista. 

 

Radiobjelleprosjekt, Vestre Åmot:  

Det har vært et par møter angående radiobjelleprosjektet hvor HSG ikke har fått invitasjon. Ståle 

Sørensen fikk rettet opp i dette, og vi deltok på siste oppstartsmøte før beiteslipp. 

Det har vært ønskelig for HSG og stå ansvarlig for bjelleprosjektet økonomisk i 2021 da vi eier 

radiobjellene, for å unngå flere ledd enn nødvendig og mer ryddig regnskapsmessig. Dette ble avslått 

fra statsforvalteren, og Vestre Åmot beitelag fikk ansvaret.  

HSG har heller ikke mottatt møtereferat fra avholdte møter, disse må etterspørres. Dersom det er 

ønskelig at HSG skal rapportere, og dokumentere radiobjelle prosjektet i Vestre Åmot, må vi få 

tilgang til alt av dokumentasjon.  

Det har også i år vært store problemer med radiobjelle signalene, selv om det er montert ny 

basestasjon på Engulfsfjellet, og satt opp et par stasjoner til i Åstadalen. Det ble også byttet batteri 

og regulator på basestasjonen som er plassert på Hemmelfjellet 14. juni, da disse var defekt.  

De gamle enhetene som beitebrukerene har fra tidligere sender bedre enn de nye som ble mottatt i 

forbindelse med radiobjelle prosjektet. Det har vært ingen signaler på bjeller i områder som telespor 

mener at det burde vært full dekning. Det skal derfor bli erstattet en del bjeller for sesong 2022. Pål 

Kjorstad har hatt jevnelig kontakt med telespor ang bjellene.  

Beitebrukerne i Vestre Åmot har ikke fått noe særlig god respons ifra telespor når de har forsøkt og 

nå kontakt.  

Det ble opprettet Supertext (gruppe chat) i forkant av beitesesongen hvor flere av de involverte i 

bjelleprosjektet har vært med. Blant annet statsforvalteren, gjeteren, SNO, HSG, beitebrukerne og 

Pål Kjorstad. Her har det blitt kommunisert undervegs i beitesesongen om tilfeller av kadaver, 

dødsmeldinger, signalfeil, hvor tilsynsrunder har foregått, observasjoner av rovdyr, løshunder osv.  

Foreløpig har det vært dødsårsaker forårsaket av andre ting enn rovdyr i større grad. Ellers har det 

også vært funnet kadaver som har ligget så lenge at det ikke har vært mulig og ta en vurdering.  

Radiobjelleprosjektet skal i bunn og grunn være med og dokumentere jerveskade, men dette har så 

langt ikke vært mulig.  

For beitesesong 2022 ønsker HSG at alle lam skal obduseres, uavhengig om det ser ut som 

rovdyrskade eller ikke. Dette er for å kartlegge eventuelle dødsårsaker som parasitt eller lignende.  

HSG ønsker også at det skal stilles krav til dyrene som blir sluppet i forbindelse med radiobjelle 

prosjektet. Det kan være aktuelt med en veterinær som godkjenner dyr som sendes. Dette er for å 

dokumentere at dyrene skal ha gode forutsetninger til å klare en sommer i utmarka. 



 

 

 

Sekretæroppgaver: 

Agnete Fauskrud har nylig gått inn i rollen som sekretær i Hedmark Sau og Geit, og det ble gått 

igjennom noen av arbeidsoppgavene det er ønskelig at sekretæren skal gjennomføre. Det ble nevnt 

blant annet at sekretær skal ta ansvar for innkallinger og sakslister i samarbeid med leder, være 

referent for møter og dokumentere eventuelle sosiale samlinger ol, ordne reiseregninger.   

Ta initiativ til å oppdatere HSG nettside, med aktuell info for medlemmer som frister for 

produksjonstilskudd, og andre tilskuddsordninger, artikler, kurs og seminarer osv.  

Sekretær skal også ta oppgaven og beholde kontakt med sponsorer, forsøke å få flere, og sørge for at 

avtalene eventuelt oppdateres årlig. 

Det er også skrevet en oppdragsavtale mellom Hedmark Sau og Geit, og Agnete Fauskrud med 

retningslinjer for arbeidet som er ønsket gjort.  

 

Agnete Fauskrud ønsker at der det i tilfeller omhandler rovdyr, i form av formuleringer eller politiske 

uttalelser rundt rovdyrsituasjoner at styret/leder selv tar dette. 

Per Joar opprettet også Whatsapp for at styret og sekretær kan kommunisere på en enkel måte ved 

eventuelle spørsmål, eller tips til artikler som er ønsket publisert på HSG nettside.   

 

 

Rovdyrsituasjon i fylket:  

Det ble gjennomgått tilfeller av rovdyr i Hedmark, om fellingstillatelser og felte dyr. 

Det ble blant annet nevnt på en svensk merket bjørn i Kvikne som gikk en ukes tid i beiteområdet før 

det ble konstatert skader fra bjørn på småfe. Det ble gitt fellingstillatelse, og bjørnen ble skutt kort 

tid etter. Det var ønskelig fra beitelaget og få logg på hvor dyret hadde beveget seg for og finne 

skadde/døde dyr. Det var ikke umiddelbar velvilje til og gi ifra seg denne type info, men kom til slutt 

og beitebrukerne fikk gått over området.  

Generelt lite dokumenterte rovviltskader i beitesesong 2021 så langt. Og det oppleves dessverre at 

det må være skader før det blir gitt fellingstillatelse. Så lenge det er beiteprioritert området burde 

det være mulig å få fellingstillatelse av rovdyr før man får dokumenterte skader. 

 

Rullering av forvaltningsplan: 

HSG har foreløpig ikke fått invitasjon fra statsforvalteren, på rullering av forvaltnings plan. Det er gitt 

innspill fra HSG/NSG i fellesskap. Nytt møte nå i høst, hvor det skal legges frem forslag.  

Møter, ledersamlinger 2021: 

 

-Per Joar avtaler møte med Pål Kjorstad ang tips rundt radiobjelleprosjektet i Vestre Åmot. Det ble 

avtalt og holde et teamsmøte 25/08 kl 20.00.  



-Ønskelig med en tur på Staur til høsten, før parring. Per Joar tar kontakt om de ønsker besøk i det 

hele tatt, for så og eventuelt planlegge nærmere.  

Dette blir for alle medlemmer i Hedmark Sau og Geit.  

- 2. november, Stian Espedal fra Rogaland, kjører slaktekurs i Ringsaker. Max ca 30 deltakere. 

Sekretær hører etter om det er interesse for samme arrangement nord i Hedmark (Tynset). 

 

-Hedmark Sau og Geit avholder ledermøte lørdag 30/10, på Østerdals hotell. Vi hører med Knut 

Evensen fra Oppland Sau og Geit om han kan informere/inspirere om aktiviteter i lokallagene.  

Ønskelig at Torill Hårdnes informerer rundt søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt.   

 

Eventuelt: 

Ingen innspill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        19.08.2021, Agnete Fauskrud           



 

                                            


