
Hedmark Sau og Geit    
 

Lillehammer Scandic 15/11, kl 11.00 

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

Mostue, Jon Iver Jordet, Agnete Fauskrud 

 

Sak 40: Gjennomgang, rep.møte 18-19 nov 

Hadde en gjennomgang av repmøte på ledersamling, men det understrekes også nå at vi 

stiller oss spørrende til om styret i organisasjonen har «lederrollen». Man kan lene seg på 

god kunnskap og flere års erfaring, men det er styret som er valgt til å lede organisasjonen.  

Sak 41: Evaluering ledersamling 

Et godt møte med engasjement, hvor styret får mer følelsen av hva som rører seg rundt 

lokalt. På ledersamling ble det tatt opp fra Folldalen epost som var utsendt til Per Fossheim 

ang skadefelling på jerv som ikke ble gitt, grunnet få dager til lisensjakt. Agnete har 

etterspurt eposten, og bedt leder i Folldal om å sende den ut på nytt med leder og sekretær 

på kopi.  

- Jon Iver fakturerer lokallagene med deltakere. Agnete sender deltakerliste.  

Sak 42: Slakterkurs, Telstad 

Slakterkurs er satt til 10. januar. Maks 30 deltakere, 2-3 stk per sau. Agnete lager invitasjon 

og sender ut til medlemmer i fylket. Bindende påmelding. 650? kr per pers. I forkant må det 

ordner nok lam for slaktekurset, og det må lages noen slaktekrakker. Ellers har kursholdere 

alt som trengs. 

Sak 43: Utmarkskonferanse 23-24. nov 

Det er kommet forslag fra Ringsaker Sau og Geit, ang deltakelse på utmarkskonferanse. Det 

foreslås at Ringsaker og fylkeslaget splitter regninga for deltakelse på utmarkskonferansen.  

Styret stiller seg positive til å dele regninga. 

  

Sak 44: Lisensjakt på ulv (felles med Oppland) 

Martin Mostue har laget utkast til faglaga ang flytte lisensjakta på ulv. Vi ser det som 

uhensiktsmessig å begynne lisensjakta på ulv ca 2 måneder etter elgjakta. Å utnytte når 

jegere allerede er i terrenget er et godt hjelpemiddel for å holde bestanden nede. Prioritet 

er at jakta utvides på høstparten. 

Vi ønsker et samarbeid med Oppland på å utforme utkastet videre, med mer utfyllende 

argumenter for tiltaket. Det må også påpekes at det bør være mulig å få skadefelling selv om 



det fortsatt er lisensjakt. Det er strengt nødvendig med et godt vern av beitedyr til en enhver 

tid.  

-Oppland har mottatt midlertidig utkast, og det blir foreslått å ta med argumenter fra 

lisensjakta på jerv som nylig er flyttet. Agnete gjør dette, før hun sender nytt utkast til 

Oppland Sau og Geit. Etterspør også hjelp fra Per Fossheim og sammenfatter mer detaljert 

utkast som deretter sendes til NSG sentralt.   

 

Sak 45: Årsmelding for 2022 

Få et utsnitt fra geiteholdet i Hedmark. Etterspørre noen på mjølkegeit og ammegeit. 

Mjølkegeit forespurt 15/11.  

Vi gjør også litt mer ut av styrets avsnitt med litt mer innhold.  

Agnete er i gang med årsmelding, og har fylt ut ettersom året har gått.   

 

Sak 46: Sponsorer 

Agnete har jobbet med å få tak i sponsorer til årsmelding, og har foreløpig fått positiv 

respons fra Østerdal Tre, Alvdal Stolpen, OSID, Fjøssystemer, Sparebank1 Østlandet, og Fiskå 

Mølle. Også har vi mottatt ny samarbeidsavtale med Nortura som er vår hovedsponsor.   

Sak 47: Årsmøte for 2022, Spidsbergseter (tas i felleskap med 

Oppland) 

 

- Akershus Sau og Geit er varsla, men vi har ikkje høyrt noko svar 

- Seminarprogram årsmøte og seminar på Spidsbergseter 24.-26/2 2023. I 

utgangspunktet har vi tenkt på beite som hovudtema 

- Utkast til program: 

- Fredag: 

- 16.00: Årsmøte Ring 41 OK, Ring 30 OK 

- 16.00: Årsmøte Oppland Gjeterhundlag, Årsmøte i Hedmark Gjeterhundlag OK,  

- 18.00-18.30: Innovasjon Norge: Tom Arild Fredriksen - for ungdommen, 

generasjonsskifte/nye brukarar – Agnete etterspurt 15/11 

- 18.30-19.00: Ung sauebonde v/Lars Rudi (? Knut) 

- 19.30: Middag 

- Laurdag: 

- 08.45-9.00 Opning v/ordførar i Ringebu Arne Fossmo, OK 

- 09.00-12.00: Årsmøte HSG og OSG 

- 12.00-13.00: Lunch 

- 13.00-14.00: Generaldebatt, tema: rekruttering, økonomi, tilgang på utmark 

- 14.00-14.30: Pause 

- 14.30-15.00: Info frå Nortura, sau/lam-geit/kje, marknad/framtidsutsikter  

- 15.00-15.45: Utmarksbeite v/Yngve Rekdal, OK 

- 15.45-16.05: Info frå Felleskjøpet (Jonny – Øystein Slåen) 

- 16.05-16.20: Pause 

- 16.20-16.45: Praktisk bruk av gjetarhund v/Torkjel Solbakken (Ola Hareland) 

- 16.45-17.05: Info frå Husdyrsystemer (Kjell Gudmund Knut Bergene/Pål Olaf 

Larshaugen) 

- 17.05-17.30: «Hytter i beiteområder» v/Agnete Fauskrud 



- 17.30-17.45: Drift av fylkeslaga v/fadder Håvard Helgeland, NSG 

- 17.45-18.00: Humorinnslag v/Bjørn Erik Kleiven, humorist, OK 

- 19.15-19.30: Aperitiff:  

- 19.30: Middag m/Bjørn Erik Kleiven og pristildelingar 

- Søndag:  

- 09.00-09.30: Bjørn Erik Kleiven 

- 09.30-10.15: Innmarksbeite/grovfôrproduksjon: NLR v/Franz Anders Bakken (Agnete 

OK m/folk) 

- 10.15-10.45: Utmarksrådet i NSG v/Per Fossheim, OK 

- 10.45-11.05: Organisert beitebruk/ v/Michael Angeloff, OK 

- 11.05-11.30: Utsjekking/pause 

- 11.30-12.00: Min produksjon/drift: Erling Birger Semmingsen, OK 

- 12.00-12.45: Mjølkegeit: Svanhild Holden Gardsteig OK 

- 12.45-13.00: Avslutning og lunch 
 

- Sponsorar/utstillarar: Nortura (Knut), Husdyrsystemer (Kjell Gudmund), OSID 

(Knut), Telespor (Pål), Findmy (Pål), Nofence (Pål), Fatland (Jonny)/Røros 

(Jonny)/Furuseth (Pål) /Nordfjord (Jonny)/Gudbrandsdal Slakteri (Jonny), FK (Jonny), 

Fjøssystemer  (Ola), Knarrhult (Per Joar), Strand (Jonny)/Norgesfôr, Fiskå (Per Joar), 

Animalia (Pål), Norilia (Pål), NSG (Agnete), NLR (Agnete forespurt 15/11), Tine 

(Svanhild)  

- Forslag pris stand: Kvar betaler opphald og mat sjølv 

- Invitere Akershus, OK 
 

  

 

Sak 48: Eventuelt  

 

-Neste styremøte på teams: Vi inviterer leder i valgkomiteen til møte, som vi setter 5. 

desember, kl 10.00. Det er ønske fra styret i HSG og få inn noen til å representere geit. 

 

-Erling Birger Semmingsen henter dokumenter tilhørende Hedmark Sau og Geit, nå 

førstkommende helg. Det blir styremøte på Telstad på vårparten for å gjennomgå og sortere 

før overlevering til Nord Østerdal museum som har tatt på seg å arkivere dokumentene. 

 

-Det er etterspurt dommerkurs i Hedmark. Det er også ønske at dommere i Hedmark stiller 

på dommersamling for å «samkjøre» seg. Det virker som det er større sprik enn det bør. Per 

Joar tar kontakt med Peder Leirdal ang dommerkurs. 

 

-I dialog med Oppland går vi igjennom høring ifht grytten rapporten.  

Det er trekt fra ca 55% av småbrukere i landet, og det er felles mening om at dette tallet er 

noe høyt. Det er et stort «spenn» av produsenter i småfenæringa, og det vil antagelig være 

mer aktuelt og ha en bredere «median». Det var felles enighet om at dette er en krevende 

sak, hvor kunnskapen ikke strekker til. Pål Kjorstad og Agnete sammenfatter et innspill til 



NSG sentralt med noen generelle synspunkter. 

 

-Det ble drøftet i fellesskap med OSG ang innspill til valgkomite for NSG sentralt. Det ble 

avtalt at sekretærer fra fylkeslaga sammenfatter innspill på vegne av styrets synspunkter.   

-Arbeidsliste 

Innovasjon Norge- Agnete har kontaktet 15/11 

Knarrhult – Per Joar kontakter ang stand 

NSG, Ronald Slemmen – Agnete kontakter 

NLR – Agnete Fauskrud – forespurt 15/11 

Fiskå Mølle – Per Joar ang stand 

Bjørn Kleiven – Forespurt og bekreftet 

Agnete lager invitasjon til slaktekurs 

Jon Iver Jordet fakturerer for deltakelse på ledersamling, etter å ha mottatt deltakerliste fra 

Agnete.  

Agnete lager mer utfyllende utkast ang flytting av lisensjakt på ulv 

Agnete i samarbeid med Pål Kjorstad v/OSG sender inn svar ifht høring på Grytten rapport, 

og innspill til valgkomite for NSG sentralt. 

Per Joar kontakter Peder Leirdal ang dommerkurs 

 

Neste styremøte: 5 desember, hvor leder i valgkomite Per Jonas Mobråten også blir invitert. 

Felles styremøte med Oppland 17. januar, på Spidsbergseter.  

 

 

 


