
Oppland Sau og Geit 
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Oppland Sau og Geit 
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Referat fra styremøte tirsdag 21. juni 2011 på Quality Hotel Strand, 

Gjøvik. 
 

Møte startet kl 17.00. 

Deltagere: Anna Ulmo, Håkon Gjelstad, Tobias Stubrud, Pål Kjorstad og Ken Lunn 

I tillegg deltok Generalsekretær i NSG Lars Erik Wallin på møte. Alf Ouren meldte forfall. 

Ingen av varamedlemmene hadde mulighet til å delta. 

 

Leder Pål Kjorstad ønsket vel møtt til styremøte og spesielt til Lars Erik. Leder ønsket at 

nestleder skulle lede styremøte og overlot møteledelsen til Håkon.  

 

 

Sak 34/2011: Fylkeslag i NSG – roller og mandat. 

Lars Erik Wallin tok i sin gjennomgang opp følgende hovedområder: 

 Vedtektene, og spesielt spørsmål knyttet til personlig medlemskap i Sau og Geit og 
kravet til medlemskap i NSG for å inneha verv eller være medlem i felles avlstiltak 

eller andre underavdelinger  i NSG 

 Informasjonsflyt i organisasjonen. Landslag til fylkeslag og videre til lokallag og 

motsatt. Viktig at informasjons- og sakshåndtering går tjenestevei for at 

organisasjonen skal fungere godt 

 Høring i organisasjonen er viktig for å engasjere og skape tilhørighet. Saker som vil 
komme til høring i 2011 er Lovene i NSG og Strategiplanen i NSG. 

 Postflyt og etablering av e-post adresse for fylkeslag i NSG. Domenenavnet er på 
plass, men det gjenstår noe på web-løsningen før adressa er oppe. Oppland sin 

postboks blir: oppland@sauoggeit.no. Det jobbes med å se på muligheter for 

tilsvarende e-postboks for lokallag og eventuelt underavdelinger og til 

enkeltfunksjoner i fylkene. Vurderingen er at det må bli velfungerende og bli håndtert 

på en god måte. 

 Fellesstilling som prosjektleder for FKT i samarbeid mellom Bonde- og 

småbrukarlaget, Bondelaget og NSG. Hensikten med stillingen er å bistå i fylkene 

med forebyggende og konfliktdempende tiltak mot skader forårsaket av fredet rovvilt. 

 Kommunikasjon og omdømmestrategi i NSG er et viktig område både for å nå fram 
med hva næringa står for, og forebygge at NSG og næringa ikke skal bli forbundet 

med saker og forhold i strid med NSG sine vedtatte mål og strategier. Viktig at det 

enkelte medlem skiller på hvilke syn/saker som er fremmes som tillitsvalgt i lokallag 

og fylkesslag og hvilke som fremmes som privatperson/privat engasjement.  

 NSG er under arbeid med etablering av nytt medlemsregister. Det skal gjøre det 
enklere å gå inn og se på medlemsoversikter i lokallag. Dette vil også sys sammen 

med medlemskap i underavdeling/lag tilknyttet NSG, slik som værringer, 

gjeterhundlag,  raselag etc.  

 

mailto:oppland@sauoggeit.no


 

 

Styrearbeid er viktig og blir “rikt” om det er basert på: 

Respekt 

Inkluderende 

Kunnskap 

Trivsel 

 

Styrearbeid fungerer best om det er takhøyde, basert på gjensidig tillit og en bevissthet rundt å 

ta vare på hverandre og skape ei ramme som gir trivsel i arbeidet. For at medlemmer skal påta 

seg tillitsverv er vi avhengig av at arbeidet blir forbundet med noe positivt og at den enkelte 

føler nytte og glede over arbeidet. NSG sitt mål er å være en organisasjon for alle 

småfeholdere. Det er derfor viktig å opptre slik at ikke enkeltgrupper føler seg utstøtt, sjøl om 

det er områder en ikke er faglig eller politisk enige om.  

 

Sak 35/2011: Referatsaker. 

- Referat fra styremøte 31.03.2011 og referat fra styremøte 25.05.2011 ble godkjent. 

- RNU 

- Telefonmøte vedrørende beiteseminaret. 

- Lokallagene i Fåberg, Gausdal og Øyer/Tretten inviterte arbeidsutvalget i Norges 

Bondelag til arbeidsmøte. Nils Bjørke, Brita Skallerud,  Tema var rovviltutfordringer  

i området. 

 

Sak 36/2011: Beiteseminar 2012. 

- Program for beiteseminaret (vedlagt) 

- Samarbeidet med beiteprosjektet faglig/økonomiske rammer 

- Arrangementet holdes på Quality Hotell Strand, Gjøvik 

- Søkt midler fra BSF-fondet og midler til informasjons- og utviklingstiltak i jordbruket 

hos Fylkesmannen til seminaret – per dato ikke mottatt svar på søknadene 

- Markedsføringsstrategi 

 

Programmet ble gjennomgått. Ken og Marte fikk fullmakt til å sluttføre programmet. 

Folder sendes alle medlemmer i OSG – felles markedsføring av seminaret og annonse fra 

værringen sendes ut innen 1. oktober 2011. 

 

Sak 37/2011: Radiobjellprosjektet. 

Status med radiobjeller så langt i beitesesongen 2011 

 

Pål orienterte fra radiobjelleprosjektet. Viste kart og bilder fra søyer tatt hos Ola Borgemoen, 

Bødalen.  

Ca 1200 bjeller er i drift i beitesesongen 2011 og 100 lammenoder. Det er en del support til 

brukerne. Det er bra engasjement hos brukerne og mye positive tilbakemeldinger. Det har 

også i år vært noen tilfeller av parallelle nummer på bjeller. Dette er en produksjonsfeil hos 

Telespor. Det er god kontakt med Telespor i forhold til driftsproblemer. Noen områder sliter 

med dårlig dekning, utover det fungerer det generelt bra.  

 

Sak 38/2011: Saker fra styret i værring 41/avlsutvalget. 

Orientering om saker fra styremøte i ringen 7/6-2011.  



 Avdelingsmøte i ringene er planlagt til Staur høsten 2011 

 Avtale med sekretær i avlsutvalget/værring 41 er under utarbeidelse 

 Saken vedrørende egen kåring for smårasene er foreløpig utsatt 
Orientering saker fra regionmøte 

 Støtte til Bjørn Høyland som leder i Avlsrådet i NSG 

 Svein Reiersen er nesteleder i Avlsrådet i NSG. Svein er leder i regionutvalget i region 

Øst og Magne Horten er nestleder. 

 Avlskonferanse i region Øst 21.01-22.01. 2012.  

 Væreholdslagene ligger det an til at blir videreført. Det er foreslått noen justeringer i 
forhold til regelverk for væreholdslag. 

 Lammetall var tema på møte, men det ble ikke foreslått justeringer i forhold til 

vektlegging av lammetall. 

 

Sak 39/2011: Geitesaker. 

Fagdag geit ble holdt i Vågå 10. juni 2012. Ola Søgnesand holdt foredrag om geit i vekst og i 

tillegg var melkemaskinkontroll tema med Rolf Fiskvik som foredragsholder. Søgnesand har 

deltatt i ombyggingsprosjekter på 170 geitefjøs. I tilknytning til besøket i vårt fylke besøkte 

Ola en del saueholdere for å dele kompetanse rundt ombygging i tilknytning til 

saneringsarbeidet. 

 

Geitedagene er i dag lagt til Troms 19.-21. august 2011. 

 

Sak 40/2011: Rovviltsaker 

- Skadesituasjonen så langt i beitesesongen  

- Løshundproblemer har vært et tiltagende i fylket i 2011. NSG arbeider med 

løshundplakater for å sette opp i beiteområdene 

- Møte 26/5 med OBS og OB 

- Møte 27/5 i rovviltnmenda 

- Demonstrasjon i Oslo 10/6 

- Møte med kontaktutvalget for landbruk i Sel kommune 21/6 

 

Bjørn 

 Bestandsmål: Oppland: ingen, må tåla streifdyr – ingen forvaltningforskjell 

m/regionar m/bestandsmål. 

 Bestand 2009 Norge: 164 DNA påviste, 115 hann/49 ho .  
 Bestandsmål på landsplan var: 15 ynglande binner, 150 dyr (?), men 2009 

dokumentert berrre 1 yngling. 

 Ny yngleutrekning ut frå bestand: 2009: 5,73 

 Korleis skal det bli med oppnådd bestandsmål? 

 Korleis skal vi ta ut dei dyra vi får lov til å ta ut? 

 Sverige: Om lag 3200 dyr 

 NB, NBS, NSG: Mål: 40 hanner/40 binner, som nå… 

 Stortinget 2011: 85 binner/130 hanner 

 

Tanker rundt soneringa: 

Viktig for næringa å stå saman og koma med ei felles uttale. 

Svært vanskeleg – ingen greie fasitsvar, viktig å tenkja heile fylket og naboregioner. 

Enkelte områder må ta belastninga/husa bestandsmålet, viktig å fordela trykket 



Beiteprioriterte områder – eit fy-ord i næringa, beiterett., omsyn tilkulturlandskap. 

Ingen sonering vart diskutert: Viktig med sonering for å vera sikre på at byrdene vert fordelt 

både mellom jerv/gaupe og erfaringsbaset trykk av ulv og bjørn. 

Soneringa i gjeldande forvaltningsplan har ikkje fungert. 

 

Næringas valg for jerv: 

Valget stod mellom stor og lita sone 

Alternativ 3 m/flytting av sør-grensa av sona frå Ringebu til grensa mellom N-Fron og Sel. 

Stor nok sone til å virka, fordeling av ynglingar innanfor sona og uttak av alle ynglingane 

utanfor. 

Midtdalskommunane får jerv likevel, samtidig som dei er porten for bjørn og ulv frå øst. 

Ingen ynglingar på Hedmarksida og mykje sau. 

Sogn og Fjordane –tapar, men har verkemiddel. Tamreinnæringa er dessverre òg ein tapar her. 

 

Næringas valg for gaupe: 

Valget stod mellom mellomstor og lita sone 

Alternativ 1, som før. 

Lillehammer/Øyer/Gausdal var eit av hovudkrava våre: Ingen familiegruppe av gaupe her, 

bjørn og ulvebelasta. 

Valdresingane er harde og vil ikkje ha gaupe heller. 

Vi ser og veit kva FM meiner – vil ha større sone, alternativet er da å ta Valdres i bruk. 

Vi trur at betre kvalitet på bestandsregistreringa av gaupe vil føra til at sona er stor nok. 

 

Sak 41/2011: Rammevilkår for småfeholdet. 

Oppfølgingssak fra eventuelt. Styret vedtok å oversende følgende sak til styret i Norsk Sau og 

Geit: 

 

“Oppland Sau og Geit oppfordrar styret i Norsk Sau og Geit til å auke fokus mot 

styresmakter, faglag og omsetjingsledd for kjøt og ull for å betre rammevilkåra i småfehaldet. 

Saka er særleg aktuell i høve til innspel til jordbruksforhandlingane. Dei ulike aktørane i 

kjøtbransjen bør arbeide mot å samordne standpunkta/innspela om til dømes målpris.   

På same tid er det viktig med målsetjingar på lang sikt. Vi kan i verste fall bli husmenn under 

ei matkjede utan moglegheiter til å påverke t.d. prisfastsetjinga. 

Alle må vere trygge på at dei i framtida får levert kjøtet/ulla/kadaveret uavhengig av geografi 

og storleiken på leveransen. Dette er nødvendig for å sikre rekruttering i småfenæringa. 

Dei ulike omsetjingsledda er avhengige av kvarandre, og difor er det viktig at Norsk Sau og 

Geit påverkar utan å ta part slik at ein ikkje misser medlemmar eller at nokon vil føle seg 

uønskte.” 

 

Sak 42/2011: Eventuelt. 

Tilskudd til NM i saueklipping innvilges med kr 5000 i støtte fra Fylkeslaget. I tillegg tar 

OSG kostnaden med føring av prosjektregnskapet under Oppland Sau og Geit sitt foretak. Det 

siste er avtale inngått med Øyer Sau og Geit v/Einar Moe, siden Oppland Sau og Geit på 

vegne av Øyer Sau og Geit som lokallag har søkt Fylkesmannen om støtte til NM i 

saueklipping. 

 

Møteplan fram til årsmøte 2012. 

 Styremøte på Rudshøgda 24. august 2011 (deler av møtet felles med Hedmark) 



 Deltagelse på NM i saueklipping, Øyer og styremøte 1. oktober 2011 

 Styremøte hos Fylkesmannen, Lillehammer torsdag 17. november 2011 

 Regionmøter Gudbrandsdal 10. januar 2012, Valdres 11. januar 2012 og Toten 12. 
januar 2012 

 Styremøte på Quality Hotell, Strand, Gjøvik onsdag 18. januar 2012. 

 Styremøte på Quality Hotell, Stand, Høvik fredag 17. februar 2012 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 
 


