
Hedmark Sau og Geit    
Referat Teams møte 25/03-2022 

Til stede: Jon Gunnar Karterud, Erling Birger Semmingsen, Martin Mostue, Per-

Joar Os Nesthun, Jon Iver Jordet 

 

Sak 1 / 1: Evaluering av årsmøte HSG for 2021 

Årsmøte gikk greit. Vi ønsker å gjøre mer ut av årsmøtehelga ved en senere anledning. 

Martin Mostue nevner på utmerkelse til lokallag, i form av en konkurranse for hvilket 

lokallag som har vervet flest medlemmer ila året. Agnete lager et infoskriv om dette, og får 

ut til lokallag.  

Vi må engasjere lokallag som er kommet i «dvale», og sørge for omrokkering, for og få opp 

og frem de som ønsker å påvirke. Invitere inn lokallag omkring hvor det er stille, og få opp 

litt engasjement. Mot neste årsmøte ønsker vi og få til premieringer, og sette oss inn i dette i 

god tid i forveien. Godt fornøyd med at gjeterhundlaget deltok på årets årsmøte og seminar 

helg, og jobbe for at de, og avlslaget deltar ved neste årsmøte. Vi håper som følger av tiltak 

rundt med lokallag vil gi større møtedeltakelse under årsmøte for 2022. 

 

Sak 2 / 1: Årsmøte NSG, Per Joar og Martin orienterer 

Den store saken i løpet av årsmøte var økonomien i NSG. De klarte ikke å legge frem et 

fullstendig budsjett. Semin klarte ikke å vise frem utgiftene sine. Som følger av dette blir det 

satt opp et ekstraordinært møte 25. mai, for og få frem de siste detaljene. Semin har gått 2 

mill i underskudd og det var variable kostnader på nærmere 2 mill som de ikke kunne svare 

på hva var. Årsmøtet i NSG endte opp med flere spørsmål enn svar. Mye spørsmål rundt 

sædkvaliteten, og hvorfor tilslaget har blitt dårligere år etter år. Ble også stilt spørsmål ang 

stell av bukkene på staur, om det var godt nok. Heller ikke ved dette kunne de gi noe konkret 

svar. 

Bærekraft og klima var et stort tema, og at medlemstallet er på vei ned. 

Medlemskontingenten skal økes, og medlemsverving må være i fokus da mange har ramlet 

bort.  

Årsmøte ble etterspurt hva de anså som viktige satsingsområder, og hva som eventuelt 

skulle nedprioriteres.  

Jordbruksforhandlinger var selvfølgelig også et tema, og det var en del diskusjon på 

innslagspunktet som NSG har satt i sitt innspill.   

Vi i HSG stiller oss kritisk til den økonomiske fremstillingen NSG sentralt la frem i sitt 

årsmøte. Det er bekymringsfullt at de ikke skal kunne legge frem et budsjett med detaljer. 

Og at de ikke kunne gi konkrete svar på spørsmål ifra årsmøte.  



 

Sak 3 / 1: Radiobjelleprosjektet 

Per Joar informerer etter møte på Hole Gård 21/03. Deltakere på møte var, Ståle Sørensen 

fra Statsforvalteren Innlandet, Knut Løvlien, Roar og Britt Søberg, Tormod Skramstad fra 

Åmot beitelag, representant fra Åmot kommune og Pål Kjorstad, sekretær og 

radiobjelleansvarlig i Oppland Sau og Geit.  

Det har generelt vært et lite fungerende prosjekt, både i form av brukerfeil av radiobjeller, 

ikke fungerende bjeller, ikke tilstrekkelig rapportering ifra beitebrukere, med mer. Noen 

uenigheter angående penger vi har hatt som utlegg, som statsforvalteren har lovet skal 

komme når de har fått nøstet opp i hvor det er blitt av. HSG har i hvert fall orden i sine 

utgifter ifht prosjektet, og skal ikke belastes økonomisk.  

Det er bestemt og fullføre prosjektet det siste året med Pål Kjorstad i bresjen, som har god 

erfaring fra lignende prosjekt i Oppland. Han blir leid inn av statsforvalteren, og tar kontroll 

fra «ende til annen», ang igangsetting av beitebrukere, radiobjeller, og sørge for at 

basestasjonene er i orden.  

Det ble satt noen føringer for hvordan dyrene skal snyltebehandles for kommende sesong, 

for og unngå tilfeller som i fjoråret.  

Telespor har fått tilbakemelding angående ikke fungerende bjeller, og har ikke mulighet til 

og ordne nye bjeller, eller reparere de som allerede eksisterer grunnet ingen tilgang på 

komponenter. Men det loves at vi skal få 350 fungerende bjeller til år 2023. De manglende 

bjellene for kommende sesong blir innleid fra Oppland radiobjellelag.  

I møte ble det bestemt at alle dyr skal obduseres, uavhengig av dødsårsak så langt det lar seg 

gjøre mtp tilgang til og få dyret ut av beiteområdet på en god måte.  

Prosjektet har gjort oss noen erfaringer rikere, og vi må ta det som en læring til eventuelt 

nytt prosjekt igangsettes.  

 

Sak 4 / 1: Værringen 

Årsmøte i værringen 2. april. Styret i HSG vil utarbeide et skriv ang å forbedre samarbeid og 

behov for endringer i dagens «værringmodell». Det er også ønskelig at de stiller med 

representanter under årsmøtehelga, og fint om de også kan holde årsmøte sitt samme helg, 

dette er for å få bedre samarbeid, og forhåpentligvis gjøre det lettere for medlemmer og 

delta på begge deler. 

Per Joar, Erling Birger og Agnete klargjør, og sender inn en sak i forvegen av årsmøte. 

Medlemmene i HSG ønsker at salget av vedder skal begynne før, og de er lite tilfredse med 

bestillings metoden som er per nå. Vi håper og bli møtt på disse punktene for og gi 

medlemmene et mer optimalt tilbud.  

Sak 5 / 1: Medlemsverving 

Vi har flere områder hvor det er mange småfebønder i Hedmark som ikke er medlem i NSG, 

mens andre steder er så å si «alle» medlemmer. Vi må gjøre en innsats for og få inn flere 

medlemmer. Derav vil vi prøve og lage konkurransen som nevnt i sak 1, der vi premierer 



beste verver med årsmøtemiddag. Det var stor interesse for slakterkurs i Ringsaker, så vi vil 

prøve å arrangere dette. Her vil medlemmer få bedre pris enn ikke medlemmer. Viktig og 

øke aktiviteten i både fylkeslaget og hjelpe lokallag rundt om. Medlemsverving vil gi bedre 

økonomi i alle ledd innenfor NSG; sentralt, fylkeslag og lokalt.  

Det er også viktig å etterspørre medlemmer om innspill på hva NSG skal jobbe med 

fremover. Dette kan gjøres i eget skriv, i ledersamlinger og for eksempel på årsmøtet. Det er 

viktig at vi øker synligheten våres, går inn for mer personlig kontakt med lokallag og har 

arrangement igjennom året.  

 

Sak 6 / 1: Sponsorer, avtaler m/div 

Regler ved reklamering på sosiale medier? Agnete undersøker litt.  

Ta en prat med Pål Kjorstad ang sponsorer, om hvordan de gjør dette i Oppland. Vi trenger 

økt aktivitet for at det skal være mer attraktivt og gi oss spons. Sender oversikt over sum fra 

sponsorer til Jon Iver.  

 

Sak 7 / 1: Fjellbeite prosjekt v/NIBIO 

Erling Birger og Jon Iver deltok på møte 24.03 i Tynset Kulturhus. Her deltok flere 

representanter fra NIBIO som har prosjektet, og en representant fra SINTEF. Et prosjekt som 

skal foregå over 4 år i Nord Østerdalen. Det er helt i startfasen, og de ønsket derfor innspill 

til prosjektet. De gikk igjennom forskjellige elementer ved verdien av setring og utmarksbeite 

ifht kulturell verdi, verdiskaping, sysselsetting, utmarka som forressurs, det biologiske 

mangfoldet, karbonbinding i jord, og albedoeeffekten. Ola Flaten er leder i prosjektet, og er i 

tillegg småfebruker i Alvdal.  

Det er mye ubrukte ressurser i utmarka, og potensialet er langt fra unyttet. Hva er 

«flaskehalsen» for beitebrukeren? Hvordan bør det forvaltes i fremtiden? Og hva har graden 

av hogst og si for god beitemark? 

 

Sak 8 / 1: Eventuelt  

-HSG stiller med representanter på møte i sammen med Oppland sau og geit angående 
«Debattmøte om grovforbasert husdyrproduksjon – er det vilje til grovforbasert husdyrproduksjon 

framover»  5. april, arrangeres møte av TYR, på Scandic Hamar. Vi blir med og dekker 

kostnader ved møtet med kroner 5000,-.  

-Gi mer konkret respons til sekretær når det blir sendt ut referat ol til gjennomlesing. Agnete 

forsøker og få til så mottakere av mail for gjennomlesing skal kunne bekrefte mailen som 

«lest».   

 

-Tidspunkt for neste styremøte: 08.04.2022, 11.00. 

-«Værring komite», Erling Birger, Per Joar og Agnete – 29.03, 09:30. 

 



 


