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Oppland Sau og Geit

Beiteseminar og årsmøter på Qualilty Hotel Strand, Gjøvik 
17. - 19. februar 2012 

 
Oppland Sau og Geit i samarbeid med beitebruksprosjektet hos Fylkesmannen  
i Oppland inviterer til beiteseminar. Målgruppen er sau og storfeholdere, 
beitelag, lokallag i Sau og Geit og landbruksforvaltning i kommuner og fylket.  
 
Målet med seminaret er å sette fokus på bruk og verdi av beite i utmark for sau 
og storfe, organisering av beitelag og god dyrevelferd på utmarksbeite. 
 
Seminaret er gratis, men den enkelte deltager må selv dekke kostnader til 
servering og overnatting i tilknytning til seminaret. Betaling direkte til hotellet 
ved avreise. Pris per døgn per person i dobbeltrom kr 1231/enkeltrom kr 1431. 
Dagpakke for ikke boende kr 470 og kr 325 for ev. middag for på kvelden.  
 
Oppland Sau og Geit og værring 41Oppland holder sine årsmøter i tilknytning til 
seminaret. Oppland Sau og Geit sitt årsmøte holdes søndag 19. februar og 
værring 41 sitt årsmøte holdes fredag 17. februar. 
 
Påmelding til Oppland Sau og Geit v/ 
Anna Ulmo, tlf: 94860882 e-post: knuoli@online.no eller 
Tobias Stubrud, tlf: 90977254, e-post: tobst@online.no 
 
Program: 
Fredag 17. februar:  
15.00:    Åpning v/konferansier Torvild Sveen 
15.30: Organisering av beitelag – organisasjonsformer v/ Marthe Lang-

Ree, prosjektleder i  Beitebruksprosjektet  i Oppland 
17.30: Elektronisk overvåking – orientering ved utstyrsleverandører.  
20.00:  Koldtbord – sosialt samvær.  
 
Lørdag 18. februar: 
07.00: Frokost 
09.00: Radiobjelleprosjektet i Oppland – hva har vi lært og hvilke 

muligheter gir bruk av elektronisk overvåking for saueholdet 
framover v/Sidsel Røhnebæk, senioringenør hos Fylkesmannen i 
Oppland og prosjektleder Pål Kjorstad, Oppland Sau og Geit. 

10.00: Verdien av utmarksbeite i Oppland v/Yngve Rekdal, seniorrådgiver 
seksjon utmark ved Skog og Landskap. 

11.00:  Sjølbærende beiteproduksjoner i landbruket v/Anna Gudrun 
Thorhallsdottir, professor ved Bioforsk Øst, Løken i Valdres. 

12.00: God dyrevelferd på utmarksbeite v/Seniorinspektør Øyvind 
Tronstad, Mattilsynet. 

13.00: Lunsj 
 
 

Lørdag forts. 
14.00: Nasjonalt beitebruksprosjekt og beitebruksprosjektet i Oppland 

v/Prosjektleder Marthe Lang-Ree, prosjektleder i 
Beitebruksprosjektet i Oppland.  

15.30: Hvilke rammer og muligheter kan vi forvente at ny Landbruks- og 
matmelding vil gi for bruk av utmarksbeite? v/Frøydis Vold, 
ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet. 

16.30: Oppsummering og avslutning av beiteseminaret. 
 
19.00:  Årsmøtemiddag i OSG m/utdeling av premier og utmerkelser. 
 
Søndag 19. februar: 
08.00: Frokost. 
09.30: Fagtur – busstur for å se på nybygde sauefjøs og høre om 

driftsopplegg og beitebruk på 2 gårder.  
13.30:  Lunsj 
 
 

Skinnsømkurs holdes paralelt med seminaret lørdag 18. februar 
kl 09-16 og søndag 19. februar kl 09.00-12.00. 
 
Brit Solheim, Gjøvik holder kurs i søm av småting av saueskinn. 
Skinnsømkurset holdes som tidligere år parallelt med seminaret. Pris per 
deltager for skinnsømkurset er kr: 750. Deltagerne kan ha med eget materiell 
eller egnet materiell kan kjøpes av Brit på kurset. (Begrenset antall plasser). 
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Radiobjelleprosjektet videreføres! 

Radiobjølleprosjektet vil gå vidare som 
planlagt 2012. Deltakarane som var med 
i 2011 har fått anledning til å vera med 
neste år med minst det antallet dei har i 
dag. Det vil bli innkjøpt nye enheter til 
neste sesong alt ettersom kor mykje mid-
lar som vert stillt til rådvelde. 

Målet er ikring 800 nye radiobjøller. Vi 
har allerede fått fleire henvendelsar frå 
interesserte. Søknadsfrist for å verta med 
i prosjektet er 15/2 2012. Dersom det vert 
mange søknader vert søknader med dokumenterte bjørneskadar på utmarksbeite 
prioritert, i  tillegg til at vi gjerne vil spre utstyret i alle regionar i fylket. Fordelinga 
av radiobjøllene vert som i fjor behandla i samarbeid med Landbruksavdelinga hos 
FM i Oppland, og vera klare till årsmøtet vårt. 
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Flott sløyfelam.  Foto: Ken Lunn

Returadresse: Oppland Sau og Geit v/Ken Lunn, Børsvollvegen 333, 2846 Bøverbru 

Avkomsgranska værer til salg!
Værringen i Oppland har avkomsgranska værer til salg av rasene norsk kvit sau og 
kvit spelsau.

Ta kontakt med Hans Petter Vaberg for mer informasjon om utvalg og priser.
Hans Petter treffes på tlf 97044443 eller e-post hpvaberg@c2i.net

•	 Sauekontrollen	gir	deg	nyttige	rapporter	og		 	
	 styringslister	for	hjelp	i	den	daglige	drifta
•	 Rapporter	for	beregning	av	produksjonsresultater		
	 og	analysering	av	forbedringsområder
•	 For	å	finne	forbedringsområder	må	man	vite	hvor		
	 man	faktisk	er
•	 Selv	den	beste	besetning	har	potensial	for	å		
	 bli	bedre

“Sauekontrollen	
gir	meg	god	
oversikt	over	
besetningen	min”

Per Johan Lyse, saueprodusent 
Nedstrand, Rogaland

“Medlemskap	i	
Sauekontrollen	er	
lønnsomt	for	alle		
typer	besetninger		
og	Sauekontrollen	

er	for	meg	
uunnværlig”

Jan Aarskog, saueprodusent  
og fagrådgiver sau,  

Hedmark


