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Oppland Sau og Geit 
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Referat fra telefonstyremøte onsdag 25. mai 2011. 
 
Deltagere: Pål Kjorstad, Tobias Stubrud, Anna Ulmo, Håkon Gjelstad, Alf Ouren og Ken 

Lunn.  

 
Sakliste: 

 

Sak 31/2011: Nyvalg av Råd, nemnder og utvalg(RNU) i NSG fra 1. juli 2011 

Styret vedtok å oversende følgende forslag på kandidater til Råd, nemnder og utvalg (RNU) i 

NSG fra 1. juli 2011 fra Oppland Sau og Geit: 

 

Avlsrådet for sau 

Bjørn Høyland forslås gjenoppnevnt som leder i Avlsrådet.  

 

Oppland har ikke forslag på vararepresentant for Leder i Avlsrådet, men stiller spørsmål til 

om NSG bør vurdere om Avlsrådet bør velge en nestleder blant Avlsrådets faste medlemmer, 

slik at personlig vararepresentant for Leder ikke må tre direkte inn i lederrollen. 

Vararepresentanten bør tre inn som medlem i Avslrådet. 

 

Fagrådet for geit 

Marianne Rønning, 2500 Tynset forslås som fast medlem. Marianne har gode kvalifikasjoner 

og har vist stort engasjement i møter hun har deltatt. Hun vil også representere geiteholdere 

fra en region i landet som idag ikke er representert. 

 

Utmarksrådet 

Tone Våg foreslås som fast medlem i utmarksrådet og gjerne som leder. Tone har vist stort 

engasjement i utmarkssaker og framstår som en dyktig leder. Det er bakgrunnen for at 

Oppland fremmer forslaget. 

 

Pål Kjorstad foreslås som 1. vara til utmarksrådet. På lik linje med Tone viser Pål et stort 

engasjement i rovviltarbeid og saker som er av betydning for bruk av utmarksbeite som 

ressurs. 

 

Gjeterhundrådet 

Atle Arnesen forslås som ny leder i gjeterhundrådet.  

 

Anne Kari Veikleenget, 2640 Vinstra foreslås oppnevnt som fast medlem. Anne Kari har høg 

kompetanse og viser stort engasjement i gjeterhundarbeidet. I tillegg vil det gi rådet en 

kvinnerepresentant.  

 

Ull og klipperådet 



 

 

Anders Svare, 2680 Vågå foreslås oppnevnt som medlem av rådet. Anders har god 

kompetanse på området og lang erfaring i organisasjonsarbeid og anses å kunne bli en ressurs 

i ull og klipperådet i NSG.    

 

 

Sak 32/2011: Revidert forslag til forvaltningsplan for rovvilt region 3 - høring 

Høring på revidering av forvaltningsplanen for rovvilt i region 3 ble gjennomgått.  

Styremedlemmene gikk gjennom innspill fra lokallaga de hadde vært i kontakt med og tok det 

med i sin vurdering av høringssvar fra Oppland Sau og Geit. Ut fra innspill fra lokallag og 

styrets vurdering ble styret enige om primært å gi innspill på videreføring av dagens sonering.  

Leder i OSG deltar på fellesmøte med  Oppland Bondelag og Oppland Bonde og 

Småbrukarlag med må om å arbeide fram et felles høringsforslag.  Styret  mener  

rovviltnemnda må legge stor vekt på et felles høringssvar fra ei samlet næring. Styret vurderte 

dette med sonering som et svært vanskelig område og noe som det ikke er et fasitsvar på hva 

som er best for alle. OSG må derfor overfor de andre partene prøve å fremme et forslag som 

best ivaretar de innspill som har kommet sammen med styrets vurdering, men med mål om et 

felles høringssvar fra næringa.  

 

Sak 33/2011: Møteplan for året 2011. 

Sekretær fikk i oppdrag å finne dato for styremøte i juni måned slik at det passer for 

Generalsekretær Lars Erik Wallin å delta. Møte er fastsatt til tirsdag 21. juni 2011 kl 17.00 på 

Quality Hotel Strand, Gjøvik.  

 

Endelig plan for møtedatoer fram til årsmøte 2012 legges fram i neste styremøte for 

godkjenning. 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 
 


