Utmarksrådets medlemmer: Ove Holmås, Ingvar Ramsvik, Nils Magnar Rom,
Kari Anne Kaxrud Wilberg (sekretær)

Gardermoen, 8.12.2010

Referat møte i utmarksrådet, Garder kurs og konferansesenter,
onsdag 8. desember 2010 kl. 09.15
Møtt: Ove Holmås, Ingvar Ramsvik, Nils Magnar Rom og Kari Anne Kaxrud Wilberg
Saker
Sak 12/10: Godkjenning av forrige møtereferat
Møtereferatet ble godkjent uten bemerkninger
Sak 13/10: Arbeidsplan for utmarksrådet 2011
Foreløpig er følgende bestemt:
 2 dagers utferd/møte til Ingvar Ramsvik i august 2011.
o (Opplegg for utferden ordnes av Ingvar Ramsvik, Nils Magnar rom
ønsker at møtet skal legges i forbindelse med oddetallshelg).
 Møte på Gardermoen/Ås 8. desember 2011 (i forbindelse med
styremøte/julebord).
 Telefonmøter ved behov.
Ønske fra utmarksrådet at det skal samles dommer angående beitesaker på de nye
hjemmesidene.
Utmarksrådet ønsker at det lages et foredragsopplegg som utmarksrådet kan reise
rundt å presentere for fylkeslag/lokallag.
Sak 14/10: Høring fra MD, endringer i rovviltforskriften
Høringsuttalelsen ble styrebehandlet 9. desember 2010 (vedlegg).
Sak 15/10: Videre arbeid med handlingsplan tap av dyr på beite
Handlingsplan tap av dyr på beite ble godkjent av representantskapet i
februar/mars 2010 (Ove Holmås).
Hvordan bruke handlingsplanen? (Snu handlingsplanen ”opp ned”)
 Problemanalyse: Hvilke symptomer har den enkelte sauebonden i sin
besetning?
o Mister du mange lam ved fødsel
o Mister du mange lam fra fødsel til vårbeite
o Dårlige lam (snyltebehandling, avls problemer?)
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o Den enkelte bør lage seg en oversikt over de reelle tapene fra
fødsel til slakte tid.
 Lage 1-2 A4 sider med problemanalyser som kan hjelpe bonden å forstå
hvordan han kan benytte seg av handlingsplan redusere tap på beite.
Forslag om å endre navn på handlingsplanen til: ”Handlingsplan, redusere tap av
sau/lam fra fødsel til slakt?
Vedtak:
 Utmarksrådet foreslår å lage en arbeidsplankalender for ”saueåret” som
kan sendes ut med Sau og Geit, gjøres tilgjengelig på internett.
 Kari Anne skal ta kontakt med helsetjenesten for sau og geit for å høre
etter om eksempler på symptomer for besetninger (Lisbeth og Synøve i
animalia).
Sak 16/10: Videosnutt til Namsskogan familiepark
Livet med rovdyr for sauenæringen/sauebonden
 Må presisere at vi ikke ønsker å utrydde rovdyrene, men vi ønsker en
bedre rovviltforvaltning enn vi har i dag.
 Fokus på flerbruk av utmarka (beite – rekreasjon – jakt – høsting –
rovdyr), ingen skal stenge noen ute fra utmarka.
Praktisk om videoen:
 Bildeshow bestående av; lemming, sau/lam på vårbeite/sommerbeite,
kulturlandskap, produkter en får fra sauen.
 Legge på en kort beskrivende tekst på bildene.
 Snakke om livet med rovdyr for sauenæringen mens bildeshowet blir vist.
Vedtak:
 Kari Anne Kaxrud Wilberg skal ved ledig tid finne bilder og lage forslag
til tekst.
Sak 17/10: Gjennomgang av handlingsplan rovvilt
 Gjennomgang av statusrapport om rovviltarbeidet 2009/2010.
Vedtak:
 Sende ut statusrapporten
 Lage en lignende statusrapport for rovviltarbeidet for hvert år fremmover.
Sak 18/10: Beredskapsplan ved rovviltangrep
Fått signaler fra fylkeslag om at det er ønskelig å lage:
 A4 siders huskeliste for hva en må gjøre ved et eventuelt
rovviltangrep (sendes ut med Sau og Geit?)
 Mal for søknad om skadefelling av rovvilt
 Mal/huskeliste for hva en må ha med i klage på
rovviltskadeerstatning.
Vedtak:
Kari Anne Kaxrud Wilberg skal kontakte fylkeslagene og på bakgrunn
av dette utarbeide overnevnte maler/huskelister.

Sak 19/10: Eventuelt
Rapporteringsordningen for tilsyn på utmarksbeite.
Nødvendig at det blir rapportert på denne måten da beitelagene i ettertid på
bakgrunn av disse tallene får utbetalt RMP midler.
Bjelleslips
Vedtak:
NSG sin offisielle anbefaling til bruk av bjelleslips. Vi anbefaler at man bruker
samme kodingen som ved fostertelling. Anbefalingen skal publiseres i Sau og
Geit, sendes ut til fylkeslagene og gjøres tilgjengelig på NSG sine internettsider.
0 = rød
1= blå
2 = ingen farge (evt. gul)
3 = grønn
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