
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 påValdres Gjestegård, Leira tirsdag 23. mars 2010. 

 
Sakliste: 

Sak 24/2010: Referat saker 

- Referat fra styremøte 16.02.2010 

- Referat fra årsmøte i Oppland Sau og Geit 

- Leder deltok på årsmøte i Oppland Bondelag 

- Leder deltok på årsmøte i Oppland Bonde- og småbrukarlag 

- Leder deltok på informasjonsmøte om kraftfôrbasert matproduksjon i Norge 

 

Sak 25/2010: Nytt fra representantskapsmøte. 

Leder gikk gjennom hovedtemaene som var oppe på representantskapsmøte. 

Representantskapsmøte er årsmøte i 2010, siden det ikke er Landsmøte dette året. 

Medlemskontingenten øker med kr 100 per medlem i 2011. Fordeles med kr 50 til lokallaget, 

kr 25 til fylkeslaget og kr 25 til landslaget. 

Kommunikasjonsplanen 2010-2014 er vedtatt. Medlemmene skal få muligheten til å logge seg 

på med sitt passord, slik at det kan legges ut målrettet informasjon direkte til medlemmene. 

Handlingsplan på reduksjon av tap av dyr på beite er under utarbeidelse og kommer opp på 

møtet høsten 2010. 

Smittevernplan for småfe er under utarbeidelse. Denne kommer sannsynligvis ut på høring. 

Ny landbruks og matmelding er på tur med mulighet for innspill innen 1. juni 2010. 

Mattrygghet og matsikkerhet er av fokusområdene. 

Geitedager i august 2010 er lagt til Geiranger. 

 

Sak 26/2010: Radiobjelleprosjektet. 

Orientering om avtalen som er laget i samarbeide med Fylkesmannen i Oppland. Avtalen er 

nesten ferdigstilt. Prosjektet skal være sjølfinansiert. Det skrives særskilte avtaler med alle 

som blir med i prosjektet. 

Oppland Sau og Geit søkte FKT midler til radiobjelleprosjektet som blir et treårig prosjekt.  

Vi ble innvilget kr 200.000 i 2009 og kr 400.000 ble innvilget i 2010. 

 

I Oppland kom det inn 5 søknader om å delta i radiobjelleprosjektet i 2010. 2 av 5 er foreløpig 

tatt med i prosjektet. Det er Lordalen beitelag, Lesja og Geir Wegger Bergsrud fra Bagn. De 

øvrige er under vurdering og endelig avklaring vil bli tatt på møte på Vinstra. 

 

Sak 27/2010: Søknad på midler fra BSF-fondet 2010 

Oppland Sau og Geit har søkt midler fra BSF-fondet for å arrangere 4-8 klippekurs høsten 

2010. Søknadsfrist var 1. mars. 

 

Sak 28/2010: Rovviltsaker. 
Svar på FKT søknad i samarbeid med OBS. Målene med samarbeidet er å styrke 

rovviltarbeidet, slik at vi sammen arbeider mot felles mål. 

Vi har håp om at vi får innvilget ca kr 140.000 i FKT midler til tiltaket.  

Det blir et møte mellom partene hos Fylkesmannnen 8. april 2010. Prosjekteier er Oppland 

Bonde- og småbrukarlag. Mer informasjon om saken etter vært som mer er på plass. 



 

Møte i rovviltnemnda 12. mars 2010 – referat er lagt på hjemmesida vår. 

 

Rovviltuttalen fra årsmøte i Vågå er sendt ut til forvaltning og politiske myndigheter. 

 

Sak 29/2010: Årsmøte/seminar i Øyer 2011. 

Oppsummering etter årets arrangement 

 Gode tilbakemeldinger etter årets arrangementer. 

 Spesielt opplevelseskvelden på Vianvang er beskrevet som vellykket. 
Tidsplan for arbeid med neste års arrangement må være på plass innen 1. september. 

 

Sak 30/2010: Lokallagsstruktur i Oppland. 

Styret gikk gjennom sakliste og program for fellesmøte med lokallaga i Valdres. Hovedtema 

på møtet var lagsorganisering i regionen. 

 

Sak 31/2010: Nytt fra avl – værringen Oppland 

 6 besetninger søker Mattilsynet om etablering av nye avlsgrupper/ringavdelinger fra 
høsten 2010. 

 

Sak 32/2010: Møteplan 2010/2011. 

 Telefonmøte – innkalling ved behov med ei ukes varsel. 

 Møteplan vedtas i første telefonmøte. 

 

Sak 33/2010: Eventuelt. 

- Saueklippere: Liste utarbeides og legges på nettsida til OSG. 

 

 

Neste møte ble fastsatt til fredag 28. mai 2010 kl 14.00 hos Fylkesmannen i Oppland, 

Lillehammer. 
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