
Ringsaker Sau og Geit    
 

Styremøte på Nærvang 07.12.2022.  

Til stede: Per Joar Nesthun, Simen Saug Lie, Ole Fredrik Dæhli, Jens Olav Leira, fra valgkomite, Ole 

Henrik Kjærnes 

En samling på Nærvang, i felleskap med Ringsaker Sauebeitelag med julemiddag, før vi har separerte 

styremøter. I tillegg deltar landbrukssjefen i Ringsaker kommune, Stein Inge Wien, og rovviltkontakt i 

Statens Naturoppsyn Olaf Tørudbakken. Vi får en orientering fra SNO og Ringsaker kommune på året 

som er gått, med totalt 47 dokumenterte tap til ulv, jerv og gaupe. Det har vært stor velvilje fra 

kommunen på arbeidet rundt uttak av rovdyr, og de påpeker at det i tiden fremover må stilles mer 

krav til at staten skal ta det økonomiske ansvaret for rovdyrforvaltninga. Det opplyses om et enormt 

engasjement fra skadefellingslaget som til enhver tid er klar for å rykke ut, og i tillegg følger opp alt 

av kameraer som er stasjonert ut i skogen mm. RSG setter stor pris på arbeidet som blir utført både i 

fra kommunen, SNO og det kommunale skadefellingslaget. Og vi er imponert over hvor effektivt de 

har klart å gjøre uttak ved skadefelling i det senere.  

Det blir også i felleskap tatt opp tema, inngjerdinger i utmark. Det er ønske om at allmenningene skal 

ta større ansvar for å få ut informasjon rundt regler på hold og oppføring av gjerder innenfor sine 

områder. Det er et stort, gjentagende problem med strømgjerder av alle slag, og allmenningene selv 

bruker strømnetting. Det er blitt sendt epost til allmenningene med spørsmål ang konkrete tiltak på 

hvordan de tenker å jobbe med problemet. Det ønskes et felles møte med allmenningene, 

kvigebeitelaget, sauebeitelaget, mattilsynet og landbrukskontoret hvor vi fastsetter noen tiltak på 

hvordan vi skal få opplyst, og fulgt opp de som ikke følger fastsatte regler rundt inngjerding i utmark. 

Og i tillegg få en enighet på hvem som har det faktiske ansvaret for å følge opp konkrete tilfeller på 

inngjerdinger som ikke holder mål. Ringsaker Sauebeitelag har sendt inn et høringssvar på arbeidet 

rundt den nye areal og samfunnsplanen som er under arbeid med mer konkrete instrukser for et 

trygt oppsatt gjerde.  

Kommunen stiller seg positive til å delta på møte.  

Det ser også ut til at allmenningene ønsker å håndheve reglene ved slipp av dyr, ifht eid forgrunnlag. 

Det gis utrykk for at dette skal gjelde for fullt ifra 2026. Vi føler at beitenæringa allerede er en 

«truet» sort, og vi anser dette som svært negativt for spesielt sauenæringa. At en gårdbruker i dag 

drifter jord utover sitt eget er svært vanlig. I mange tilfeller drifter man gjerne nabogården og mer til, 

og har økt antall småfe deretter. Dersom dette trer i kraft, og faktisk blir tatt høyde for, risikerer vi 

stort frafall i antall småfebruk. Det er viktig at vi er oppmerksomme, og gjør det vi kan for å påvirke 

allmenningene vi har bruksrett i. 

 

Sak 1. Årsmøte 

Årsmøte holdes på Nortura mandag 30. januar 19.00 i felleskap med Ringsaker Sauebeitelag.  

- Agnete lager innkalling og årsmelding 

-Simen bestiller mat, kake, kaffer og tinger lokale 

-Ole Fredrik Dæhli ordner regnskapet klart 



-Ole Henrik Kjærnes fra gjeterhund sender oss dokumenter noen dager i forvegen for utskrift til 

årsmøte. 

Aktivitetsplan ble gjennomgått, og vi har fått ned forslag på arbeidsplan 2023.  

Sak 2. Skjærekurs 

Skjærekurs er satt til 11.01, på Godager. Per Joar venter mer spesifikk info ang pris, og tidsrom. Vi vet 

at det blir på kveldstid. Stian Espedal bestiller slakt fra Rudshøgda til skjæring, og har med utstyr som 

trengs.  

Vi må kjøpe inn kaffe og ordne kake til kvelden, ellers er lokalene klare og i orden.  

Agnete lager invitasjon, og tar imot alle påmeldinger.  

 

Sak 3. Eventuelt 

-Ifht klippekurs ved en senere anledning sørger vi for å få fastsatt priser fra instruktører i forvegen av 

kurset. Dette for bedre oversikt på budsjettet. Vi mangler fortsatt faktura fra Stein Timo Søreng. 

Agnete har sendt inn de foreløpige fakturaene, evalueringsskjemaer og deltakerliste til NSG nå nylig. 

Dette for å få utbetalt tilskudd for å arrangere klippekurs.  

-Ole Fredrik etterspør status på solgte ullsekker, og har fått oppdatert liste fra Per Joar. Simen sender 

sin oversikt, så Ole Fredrik får sendt regning. Det er også fastsatt dato på ullevering, 02. februar.  

 

Neste styremøte er satt 03.01.2023, kl 18.00 på Rudshøgda.  


