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Referat Styremøte i Hedmark Sau og Geit 
24. august 2011 kl. 10.00 Nortura, Rudshøgda 

 
 
Tilstede: Kjetil Granrud, Hege Brendryen, Martin Mostue, Øystein Knutsen, Toril Hårdnes (sekr.) 
Forfall: Øystein Sørby 

 
Referatsaker: 

• Møte med Løten og Vang Sau og Geit 29. juni 2011. Leder refererte fra møtet og 
sammendrag kan leses under menyvalget “Referat, Andre referat” på websida til HSG. 

 
Sakliste: 

 
Sak 1. Høring Ny Strategiplan NSG 
 
Det ble diskusjon omkring setninga “basert på mest mulig norske fôrressurser” og om punktet 
samsvarer med avlsmålet vårt. 
 
Vedtak: 
Styret tar gjennomgangen til ettertanke og jobber videre med saken fram til endelig høringsuttalelse. 
Leder er ansvarlig for å utarbeide et utkast til høringsuttalelse som behandles på neste styremøte. 
  
 
Sak 2. Høring Forskrift jakt, felling og fangst 
 
Forslag om fjerning av båsfelle til gaupe 
 Anmoder om at bruk av båsfelle må videreføres 
 Effektivt tiltak for å redusere skader på bufe og regulere gaupebestanden 

Det bør vurderes viltkameraer for å få rask og human avliving 
 
Tidsbegrensning på jakt: 
Går i mot forslaget om ytterligere tidsbegrensning på jakt av bjørn 
Forslag om bjørnejegerprøve: 
Styret støtter dette 
Det bør åpnes for vårjakt/uttak av rovdyr som forebyggende tiltak. 
 
Vedtak: Styret tar diskusjonen til ettertanke for videre bearbeiding.  Foreløpig er styrets fokus på 
overnevnte punkter. Det enkelte styremedlem må sette seg inn i saken og komme med andre punkter 
som må inn i høringsuttalelsen . Frist 1. september. Leder er ansvarlig for å utarbeide et utkast til 
høringsuttalelse som behandles på neste styremøte. 
 
 
Sak 3. Videreføring strategi- og økonomiplan HSG 
 
Leder og nestleder lager utkast til plan innen onsdag 12. oktober. 
 
 
Sak 4. Møteplan høst 2011 
 
Opprette skype-kommunikasjon innen 1. september. 
Styremøte 1. september kl. 20.00 (telefon-møte) 

• Høringssaker 



Hedmark Sau og Geit   
24. august 2011   

 

Styremøte tirs. 18. okt. kl. 09.00 (telefon-møte) 

• Strategi og økonomi 

• Leder og nestleder lager utkast til plan innen onsdag 12. oktober. 
 
Møte for lokallaga: 

Ledermøte ca. 15. november 
Strategi og økonomi 
Samarbeid med Oppland? 
Muligheter for finansiering. 

 
 
Sak 5. Kontakt med lokallaga 
 
Det ble vedtatt at styret skal ta direkte kontakt med lokallaga. 
Leder setter opp ei liste over hvem som ringer til hvem 
 
Forslag til infoskriv for lokallaga: 
Toril utarbeider et forslag. Styret kommer med innspill. 
 
 
Sak 6. Orientering fra Nortura 
 
Tilførselsleder småfe region Øst, Erling Skurdal orienterte om markedssituasjon og kommende 
slaktesesong. 
 
 
Sak 7. Fellesmøte med Oppland Sau og Geit 
 
Til stede: Oppland Sau og Geit: Pål Kjorstad, Alf Bernhard Ouren, Håkon Gjelstad, Anna Ulmo, 
Tobias Stubrud og Ken Lunn (sekretær). Kjersti Røhnebæk, FM i Oppland 
 
Rovdyrsesongen i Oppland starta tidlig med bjørneskader, men roa seg ned. Det er færre skader i år 
enn i fjor på samme tidspunkt. 
I Hedmark har det vært 45 fellingstillatelser. Det er skutt 1 ulv, 5 bjørner og 2 jerver. 
 
Rovdyrforliket ble diskutert. Kjorstad mente at FM i Oppland er strengere enn i Hedmark og Sør-
Trøndelag. I Oppland hevder FM at de ikke har fått skriv fra DN angående rovdyrforliket. Fylkesmenn 
skal til Oslo 2/9 for å få instrukser. Rovdyrforliket gjaldt fra vedtaksdato. 
 
Det er viktig å framheve at rovdyrforliket var enstemmig. 
Det gjenstår å sjå om bjørnestammen kommer ned på et akseptabelt nivå. 
Flere og bedre bikkjer kan være en måte for kommunale jaktlag til å få bedre uttelling ved uttak av 
skadedyr. 
 
Det ble diskutert å fordele fellingskvoter hvis det ikke er tatt ut alle tildelte dyr i ett fylke. 
Det må poengteres at det kan søkes skadefellingsjakt i lisensjaktperioden. 
 
Begge fylkesstyrene ønsker samarbeid om styremøter, fagmøter og årsmøter. Større hotell gir ofte 
bedre tilbud og større fleksibilitet. Hafjell Quality ble nevnt som et aktuelt hotell for felles årsmøte i 
2013. Det kan undersøkes med andre hoteller i områdene rundt fylkesgrensa. 
 
Dialogmøte med Mattilsynet angående beitenektsakene ble diskutert. 
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Kjetil Granrud stilte spørsmål om det kunne være aktuelt med felles møte for fylkene med 
oppsummering av årets beitesesong. Kjersti Røhnebæk vil vurdere saken. 
I forbindelse med OSG sitt årsmøte 17.-19. febr. 2012 på Honne, vil det være fagseminar med  
beitebruk som fagtema. Hedmark er velkommen til fagseminaret. 
 
Toril Hårdnes orienterte om Ringsaker Sau og Geit sin fagtur til Rogaland 27.-30. oktober. Turen vil 
være åpen for alle medlemmer i Sau og Geit. Turen vil bli markedsført på hjemmesidene til HSG og 
på facebook. Det sendes e-post til medlemmene i fylkeslaget og til Oppland og Akershus Sau og Geit. 
 


