
Oppland Sau og Geit 

 
Postadresse:   Telefon: 95234775 Bankgiro:   

Oppland Sau og Geit   2095.19.84249  

Børsvollvegen 335    

v/ Ken Lunn 

2846 BØVERBRU  E-post: sekr.oppland@sauoggeit.no  

Referat fra styremøte mandag 14. november 2011 på Grand Gjestegård AS 

på Otta. 

 
Tilstede var: Pål Kjorstad, Anna Ulmo, Tobias Stubrud, Håkon Gjelstad, Sidsel Røhnebæk og 

Ken Lunn. 

 

Møtestart kl 14.00. 

 
Sakliste: 

 

Sak 59/2011: Godkjenning av innkalling, sakliste og referater 

Innkalling til styremøte, sakliste og referat fra styremøtene 24.08.2011 og 17.10.2011 ble 

godkjent.  

 

Sak 60/2011: Referatsaker. 

Rundskriv ble sendt til alle medlemmer i OSG i oktober 2011 

Leder orienterte fra representantskapsmøte på Gardermoen 19.-20. oktober 2011. 

 

Sak 61/2011: Radiobjelleprosjektet. 

Status etter beitesesongen 2011: En del radiobjeller må etter beitesesongen innsendes for 

kontroll/sjekk. 1. desember er frist for å bestille radiobjeller for å få dem til neste beitesesong.  

 

Sidsel Røhnebæk gikk gjennom rapportene fra medlemmene i prosjektet etter beitesesongen 

2011.  

 

Oppland Sau og Geit sender søknad om restmidler 2011 som rovviltnemnda disponerer og 

gjenstående midler i beitebruksprosjektet i 2011. FKT midler i 2012 søkes på ordinær 

søknadsrunde.  

 

Oppland Sau og Geit bestiller 800 bjeller til neste beitesesong. Om økonomien tillater det 

etterbestilles det antall det er rom for. Informasjon/skjema for påmelding til prosjektet i 2012 

sendes til medlemmene som rundskriv i desember med søknadsfrist 15.02.2012. 

 

Styret fremmer sak foran årsmøte 2012 med forslag om etablering av Oppland Radiobjellelag 

som en avdeling under Oppland Sau og Geit. Fram til årsmøte utarbeides forslag til vedtekter 

for Oppland Radiobjellelag der retningslinjer for drift av laget og krav til medlemsskapet skal 

framkomme. Styret utnevnte Pål Kjorstad, Sidsel Røhnebæk og Ken Lunn til å fremme 

forslag til vedtekter for laget.  

 

Prosjektleder sender elektronisk rapport til DN vedrørende bruk av innvilga midler i 2011. 

Rapport sendes også til Beitebruksprosjektet sammen med søknad om restmidler. Søknaden 

sendes innen 1. desember 2011. 

 

Radiobjelleprosjektet tas opp som tema på regionmøtene i januar 2012. 



 

 

 

 

Sak 62/2011: Saker fra styret i værring 41/avlsutvalget. 

Orientering fra avdelingssamling på Staur 21.10. 2011. 65 deltok på Staur  (50% av 

medlemmene i værringen). Møte med avdelingene ble holdt i tilknytning til samlinga. På 

disse møtene ble relevante saker med den enkelte avdeling tatt opp. Mange synes det var 

nyttig og interessant å få orientering fra NSG Semin og visning av værene. 

 

Salget av værer har vært veldig bra. Alle spelværer er solgt og det er kun igjen et fåtall værer 

av Norsk kvit sau.  

 

Medlemsskapsavtale ble framlagt for møte og er sendt ut, slik at alle medlemmer skriver 

under i forhold til hva medlemsskap i værring forplikter. Dette for å sikre at værring 41 blir 

bærekraftig over tid.   

 

Sak 63/2011: Geitesaker. 

Geitmelkanvendelsen – produksjonen er for tiden  i overkant av etterspørselen i markedet. 

Status for Prosjekt Fiskere Geiter - Ved utgangen av 2011 vil ca 300 besetninger være ferdig 

sanert. Ca 130 besetninger gjenstår, men av disse har omkring 65 inngått avtale om sanering 

og deltagelse i Prosjekt Friskere Geiter.   

 

Mattilsynet har hatt ute til høring en sak med forslag om å oppgradere CAE til en gruppe B 

sjukdom. Det vil gi restriksjoner som vil forebygge resmitte av sanerte besetninger.  

 

Sak 64/2011: Rovviltsaker. 

Leder la fram status etter beitesesongen 2011, samt vedtak om sonering av rovvilt i Oppland.  

 

Innen fristen var det fremmet 409 erstatningssøknader etter beitesesongen 2011. Tilsvarende 

tall i 2010 var 447.   

 

Sak 65/2011: Årsmøte og beiteseminarhelga 2012. 

Infoskriv er sendt alle medlemmene, forslag til nytt infoskriv til beitelag, 

landbruksforvaltning ble lagt fram for styret . Det ble vedtatt at dette rundskrivet sendes ut 

først i desember.  

 

Fordeling av arbeidsoppgaver ble gjort, videre skisse for videre planlegging av årsmøtene. 

Musikk er bestilt til helga. Frister for påmelding til hotellet på årsmøte er 10/1. 

 

Sak 66/2011: Regionmøtene januar 2012.  

Møtedatoer/steder: Tirsdag 10/1 – Gudbrandsdal (Sødorp gjestegiveri), onsdag 11/1 – Valdres 

(Kaffe Valdres, Valdres Folkemuseum) og torsdag 12/1 på Toten.(Ås kommunelokale)  

Fordeling av deltagelse blant styremedlemmene ble avklart. 

 

Tema: Informasjon fra Mattilsynet omkring beitesesongen 2012, saker knyttet til beitenekt 

mm. Informasjon fra Fylkeslaget – saker og info foran årsmøte. Valgnemnda info og innspill 

fra lokallag. Info fra Fylkesmannnen v/Sidsel Røhnebæk – forebyggende tiltak/organisering 

av beitelag mm. 

 



 

 

Sak 67/2011: Møte med lokallaga i Nord-Gudbrandsdal 

Frammøte:  

Lesja: Ola Hareland, Kari Selsjord 

Dovre: Lill Ingunn Killi, Hans Magne Killi 

Vågå: Anders Svare, Steinar Håkenstad, Gunnar Haugen 

Lom: Guttorm Myren, Bjørn Teigen 

Skjåk: Susanne Ramstad Brenna 

Sel: Ingebreth D. Sandbu,  Hans Solhjem, Anna Ulmo 

Heidal: Frans Fuchs, Thomas Stebergløkken 

Kjell Hølmo, Landbrukskontoret Vågå/Sel 

 

Orientering fra fylkeslaget: 

Leder orienterte om rovviltsituasjonen i Oppland beitesesongen 2011, Radiobjelleprosjektet, 

samt informasjon om arrangementer framover.  

 

Styret i Oppland Sau og Geit vedtok å fremme forslag til årsmøte om vedtektsendring for å 

øke representasjonen i årsmøte fra lokallaga. I takt med nedgangen i medlemstall har årsmøtet 

i fylkeslaget blitt mindre. Styret fremmer forslag om at lokallaga kan møte med en 

representant per påbegynt 25 medlemmer mot dagens 50. Målet er et økt engasjement og at 

flere fra lokallagsstyrene får mulighet til å delta på årsmøtet. 

 

Videre ble lokallagsstruktur i Nord Gudbrandsdalen diskutert. Spesielt situasjonen rundt lav 

aktivitet i enkelte lag. Spesielt Heidal Sau og Geit har utfordrende situasjon uten et formelt 

valgt styre og uten å ha gjennomført årsmøte siste åra. Det ble ikke gjort vedtak i forhold til 

videre arbeid med lokallagsstruktur, men det ble henstilt til lokallaga om å jobbe videre med 

spørsmålet for å sikre aktivitet i laga og arbeide med medlemsverving. 

 

 

 

Sak 68/2011: Eventuelt. 

- Fellesaktivitet med Hedmark. Seminar/årsmøte/andre møter. 

- Sak til neste møte – bokstøtte eller andre søknader. 

 

 

 

    

 

 

 

 
 


