
Hedmark Sau og Geit    
Teams møte 13/06-2022 

Til stede: Per Joar Nesthun, Erling Birger Semmingsen, Martin Mostue, Agnete 

Fauskrud 

 

Sak 15/3: Sammenslåing Grue/Solør 

Invitere alle medlemmer i Grue og Solør til et felles møte. Hjelpe de med å 

komme i gang, og få løst en eventuell sammenslåing. Sette opp et møte tidlig i 

januar. Per Joar tar kontakt med Håvard Helgeland i NSG for å få hjelp til en 

eventuell sammenslåing. 

Sak 16/3: Radiobjelleprosjekt, Åmot 

Nå er det ryddet og i orden med penger ifht prosjektet. HSG stiller mest som 

rådgiverrolle heretter, og skal ta lærdom av prosjektet til en eventuell senere 

anledning. Alle beitebrukere har fått på sendere og begynt å sleppe til fjells. 

Radiobjellene er i år innleid fra Oppland radiobjellelag da bjellene som ble kjøpt 

til prosjektet ikke kommer tilbake før i 2023. Per Joar og Agnete tar en tur til 

Åmot for å se å lage en liten reportasje ang radiobjelleprosjektet. 

Sak 17/3: Ekstraordinært årsmøte NSG 

Fullstendig budsjett ble lagt frem på ekstraordinært årsmøte, da dette ikke var 

ferdig behandlet til det ordinære årsmøte. HSG stilte seg kritisk til det 

fremlagte budsjettet i sammen med fåtall andre fylkeslag. Det ble vedtatt et 

budsjett på nesten 5 mill i underskudd. HSG stemte imot. Virker ikke som de 

har noe plan for å styrke økonomien, og bufferen blir benyttet i stor grad.  

Erling Birger foreslår at vi sender inn et skriv til styret i NSG hvor vi stiller oss 

kritisk til hvordan økonomien blir styrt, og at vi krever en plan for et fremtidig 

budsjett som i det minste burde gå i null. 

Sak 18/3: Neste styremøte, fysisk 

 

Datoen for fysisk styremøte ble satt til 3-4. august på Telstad gjestegård i 

Tynset. 

Her ønsker vi å invitere værringen og gjeterhundlaget til møte i sammen med 



HSG styret.  

Vi ønsker også å invitere leder i Innlandet Bondelag, og Hedmark Bonde og 

Småbrukerlag i sammen med rovviltkontakt Erling Aas Eng med 

skadefellingslaget for Tynset kommune, inkludert Jorunn Stubsjøen fra 

fylkesmannen. 

Vi ønsker og ha en fjellbeitebefaring, og drøfte litt i og rundt 

rovdyrproblematikken vi står ovenfor i Hedmark.  

Per Joar tar kontakt med faglagene, og Erling Birger kontakter Erling Aas Eng, 

og Jorunn Stubsjøen.  

 

Vi tar også sikte på fysisk styremøte under samvirkedag i november, som 

avholdes på Scandic Lillehammer 15-16. November. Her kan vi høre med 

Oppland om det er ønske om et felles møte. «Særmøter» holdes den 15, og 

den 16. er det et fastsatt opplegg. Her må vi meldes på snarest, da fristen 

egentlig var 01.06.  

 

Sak 19/3: Eventuelt 

Per Joar kontakter værringen ang et teams møte snarest mulig, da vi ikke fikk 

anledning før lamming var i gang. Dette blir møte mellom værringen og styret i 

HSG hvor vi legger en plan på hvordan vi skal løse årets værsalg osv.  

Neste styremøte er satt 05.07, kl 09.00, hvor vi skal planlegge mer konkret 

opplegg på Telstad i august.  


