
Ringsaker Sau og Geit    
 

Styremøte: Rudshøgda, 08.11.2022, kl 18:00 
 

Til stede: Per Joar Nesthun, Ole Fredrik Dæhli, Simen Saug Lie, Agnete Fauskrud, Martin Opsal 

 

Saksliste 
 

1. Evaluering, klippekurs 

Et jevnt over bra kurs. 10 deltakere fra Drøbak i sør, og Engerdal i nord. Alle var på 

nybegynnerstadie. 3 fra Ringsaker. Nortura sponset maten.  

 

2. Høstmøte 

Det blir møte hos Kjell Skutbergsveen, mandag 21. november, kl 18.00. Han forteller om sin 

drift, og grunnen til at han har valgt denne type løsninger. Han tar også litt rundt tema 

økonomi rundt sauholdet. Agnete bestiller 2 kringler og kaffe at 50 stk. Per Joar kontakter 

Synnøve Kjeserud, for å høre om hu kan delta.  

 

3. Oppfølging av gjerdeproblematikk i utmark 

Det vil arrangeres et møte med allmenningene i Ringsaker, mattilsynet, saubeitelaget og 

kvigebeitelaget hvor vi tar for oss gjerdeproblematikken. Det må lages infoskriv, og 

allmenningene må ta tak, å hjelpe oss å spre info. Ønsker at mattilsynet skal fortelle litt rundt 

regelverket, og legge litt tyngde på saken. 

Vi benytter også anledningen til å ta opp tema rundt sperregjerde. Det er problematikk med 

at grunneiere ikke gjerder, og sperregjerde mister effekten. Kan allmenningene være 

behjelpelig med å legge press på grunneiere for å holde gjerde i orden? Møte er tenkt å 

holdes i mars måned, tett opp mot lamming for at tema skal være noenlunde «varmt» til 

beiteslitt. Per Joar undersøker om det er noen gode representanter fra mattilsynet. 

 

 

 

 

4. Årsmøte 

Årsmøte holdes 30. januar med Ringsaker Sauebeitelag. Vi kjører møte på Nortura, 

Rudshøgda. Vi sender ut invitasjon en måneds tid før, hvor de som vil si opp eventuelle verv 

får frist til 14 dagers tid før selve årsmøte. Agnete samarbeider med Øystein Havrevoll ang 

innkalling. Det er ønske om å utnevne æresmedlemmer. Det er nevnt to mulige kandidater.  

 

 

 



5. Vårmøte 

Vårmøte hos Simen Saug Lie, i mars. Simen forteller om sin drift, og inviterer Birgitta til møte 

for litt input  

 

6. Julemøte 

Styret i Ringsaker Sauebeitelag og Ringsaker Sau og Geit kjører julemøte 7. desember. 

Landbrukskontoret og SNO og leder i valgkomite blir også invitert. Møte holdes på Nærvang 

og det blir servert mat.  

 

7. Eventuelt 

Transporttilskudd for klippere i lokallaget som deltar på NM.  

 

Bonde og småbrukerlaget skal arrangere «Kampen om utmarka», konferanse på Gardemoen 

23-24 november. Agnete foreslår at en fra styret i Ringsaker Sau og Geit deltar på dette. Per 

Joar ønsker å representere laget, og styret godtar dette. Vi spør Hedmark fylkeslag om vi kan 

splitte regninga.  

 

Skjærekurs tirsdag 13. desember med Stian Espedal.  

 

Kåring på Fremtid, hos Ole Kristian og Rina Krogsrud. En vellykket dag med 88 påmeldte 

værer, og 64 kåra, 1 kåra på disp. Eliteværer i avdeling 28, Ringsaker ble også stilt ut denne 

dagen. Disse skulle senere komme ut for salg, og det var en gylden mulighet til å se hvordan 

de så ut. Det ble også kåret «best in show», hvor Martin Opsahl fikk 1. plass, Ole Kristian 

Krogsrud, 2. plass og Einar Grønvold tok 3. plass. Vi gratulerer.  

 

Ullhåndteringskurs på Nortura, eller hos en gårdbruker. Ta vare på høstulla, for å 

sammenligne høst og vårull. Dette planlegges nærmere på neste møte.  

 


