
Oppland Sau og Geit 

 
Postadresse:   Telefon: 95234775 Bankgiro:   

Oppland Sau og Geit 

Børsvollvegen 335   2095.19.84249 

v/ Ken Lunn 

2846 BØVERBRU  E-post: ken.lunn@tine.no  

Referat fra styremøte onsdag 24. august 2011 på Nortura, Rudshøgda. 

 
Med på møte var Alf Ouren, Anna Ulmo, Tobias Stubrud, Håkon Gjelstad, Pål Kjorstad, 

Sidsel Røhnebæk og Ken Lunn. Under sak 43 deltok styret i Hedmark Sau og Geit og Erling 

Skurdal og Terje Bakken, Nortura. 

 

Møtestart kl 14.00. 

 

Sakliste: 

 

Sak 43/2011: Fellesmøte med Hedmark – informasjon fra Nortura. 

Erling Skurdal informerte fra Nortura. Presentasjonen ettersendes  fra Nortura. 

 

Saker som ble tatt opp i fellesmøte: 

- Rovviltforliket og status for fylkene. 

- Resultat av jakt på innvilgede fellingstillatelser og tiltak for effektivt uttak. 

- Spørsmål om felles kvoter for lisensjakt mellom fylker?   

- Fellesmøter i framtida. 

o Seminar/årsmøte? 

o Møte med Mattilsynet? 

- Informasjon om NM i saueklipping på Øyer og markedsføring av dette i fylkene 

- Orientering om beiteseminar i Oppland februar 2012.  

 

Sak 44/2011: Referatsaker. 

- Referat fra styremøte 21.06 – referatet ble godkjent. 

- Møte med personalet på Quality Hotel Strand, Gjøvik 01.07. 

- Møte med Sidsel Røhnebæk 09.08. 

- Lesjamøte 16.08. 

- Møte med OB og OBS 18.08. 

- Møte med Marthe Lang-Ree og Sidsel Røhnebæk 18.08. 

- Møte med NB, NSG, OB, OBS og faglaga i Sogn og Fjordane 22.08. 

 

Sak 45/2011: NM i saueklipping, Øyer 1. oktober 2011. 

- Tobias informerte om program og om annet relevant omkring NM. 

- Styremedlemmene deltar på de deler av arrangementet som de ønsker. 

- Styremøte som var planlagt til lørdag 01.10 utsettes og holdes som telefonmøte i 

etterkant av NM.  

 

Sak 46/2011: Radiobjellprosjektet og beitebruksprosjektet. 

- Status beitesesongen 2011, med foreløpig rapport på funksjon og uttesting av 

lammenoder.  

- Spenning knyttet til mye dårlig vær og om det kan ha hatt effekt på signalet. 

- Oppfølging fra leverandør ved feil har i perioder vært sein eller mangelfull. 

- 6 søyer med radiobjeller er tatt av bjørn. 



- Prosjektet framover, drift og finansiering ble diskutert. Dette settes opp som egen sak 

på styremøte i november. 

- Vi bør ha et evalueringsmøte med Telespor i etterkant av beitesesongen? Forslag om å 

ta dette i tilknytning til NM i saueklipping på Øyer lørdag 1. oktober. 

 

Sak 47/2011: Saker fra styret i værring 41/avlsutvalget. 

- Orientering om aktuelt foran høstsesongen 

o Endelig kåringsplan sendes ut i uke 35 

o Dommersamling i Vågå 16. september 

o 3 NKS nye værer er plukket ut fra Oppland til NSG semin 

o Møte for ringavdelingene planlegges til Staur – høsten 2011 

o Pelsdommerkurs på Dombås siste helga i august i regi Norsk pelssaulag 

o Avlsseminar fredag 20. og lørdag 21. januar 2012 er under planlegging   

 

Sak 48/2011: Geitesaker. 

- Orientering fra geitedagene i Troms 19.-21. august 2011, der sekretæren deltok. 

 

Sak 49/2011: Rovviltsaker. 

- Leder orienterte om status for årets beitesesong. 

- Dokumentert 2 ynglinger på jerv i 2011. 

- Lisenskvote for jerv og ulv vedtas av rovviltnemnda fredag 26.08. 

- Lisenskvota for bjørn er fastsatt til 4 dyr i 2011, det samme som i fjor. 

- Dokumentert/antatt tap per dato: Bjørn: 58, Jerv: 43, Gaupe: 19 og kongørn: 12.  

 

Sak 50/2011: Årsmøte og seminarhelga 2012. 

Program for seminaret ble gjennomgått. 

- Informasjon til alle medlemmer i OSG og beitelaga og til landbrukskontorene. 

- Planlegging av arrangementet i styremøte i november. 

- Forslag om å spørre Torvild Sveen om å lede seminaret. 

 

Sak 51/2011 Høringssak om revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 

- Styremedlemmene sender innspill til Leder m/kopi til styret innen 10. september. 

Leder og sekretær skriver forslag på høringssvar som sendes til styremedlemmene for 

godkjenning. 

 

Sak 52/2011 Sak til representantskapsmøte i NSG. 

- Regelverk i stats- og bygdealmenninger. 

 

Sak 53/2011: Eventuelt. 

- Medlemsskapsgrenser for lokallag.  

o Oppland Sau og Geit forespør NSG om saken. 

- Telefonstyremøte mandag 17.10 kl 20.00 (foran representantskapsmøte)  

- Medlemsregisteret sendes til lokallagene per post. Minner om å følge opp nye og ikke 

betalende medlemmer. 

 

    

 

 



 

 
 


