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Referat styremøte i Hedmark Sau og Geit 
Mandag 5. desember kl. 10.00-13.00 
Mandag 19. desember kl. 10.30-12.00 

 
Tilstede  
5/12:  Kjetil Granrud, Hege Brendryen, Øystein Sørby, Martin Mostue, Øystein Knutsen,  

Toril Hårdnes (sekr.) 
19/12:  Kjetil Granrud, Øystein Sørby, Martin Mostue, Øystein Knutsen, Toril Hårdnes (sekr.) 
 Forfall: Hege Brendryen, 
 
 
Sakliste: 
 
Sak 1. Kontakt med lokallagene  

Styremedlemmene har vært i kontakt med en del av lokallaga 
Rovdyrsituasjonen var det som ble brakt på banen i hovedsak. Flere lokallagsledere 
syntes det var positivt at de fikk en telefon. Det har vært litt lite aktivitet og lite 
kontakt slik flere følte det. Styremedlemmene fortsetter å ta kontakt med lokallaga og 
rapporterer til sekretær. 

 
  
Sak 2. Årsmøte 2012 

Årsmøte avholdes fra lunsj fredag 17.febr. til lunsj lørdag 18.febr. 
Med bakgrunn i diskusjonen gir styret leder, nestleder og sekretær i oppdrag å 
planlegge årsmøte, årsmøteprogram og årsmøtested.  

 Det søkes småfeprogrammet om økonomisk støtte.  
 
  
Sak 3. Årsmøte 2013 

Felles årsmøte med Oppland Sau og Geit 
Det har ved flere anledninger vært snakk om å avholde årsmøter og fagprogram 
sammen med andre fylkeslag av NSG, i første omgang med Oppland. Dette kan gi 
større og bedre fagprogrammer, men også gi større sosialt utbytte. Oppland har forslag 
om at ett slikt fellesarrangement eventuelt kan avholdes på Hafjell i Øyer vinteren 
2013. Styret synes at dette tiltaket er aktuelt og gir Oppland SG tilbakemelding. 

 Saken framlegges for årsmøtet 2012 sammen med styrets forslag til vedtak.  
 
  
Sak 4. Referatsaker  

- Representantskapsmøte v/leder og sekretær 
- Fagråd geit 
- Gjeterhundutvalget 

 
 
Sak 5. Fagtur til Skottland juni 2012  

Martin Opsal har lagt fram et forslag til styret om å arrangere en fagtur til Skottland i 
juni 2012 i samarbeid med Oppland Sau og Geit. Styret mener at det er positivt med 
initiativ til fagtur er positiv til å være medarrangør av fagtur til Skottland. Øystein 
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Sørby er styrets kontaktperson. Sekretær tar kontakt med initiativtaker Martin Opsal 
og sender referat til Oppland Sau og Geit. Hedmark Sau og Geit bistår med å søke 
støtte til turen og publisere arrangementet. 

 
 
Sak 6. Oppfølging av rovviltsaker 

 
a) Rovviltforliket  

Rovviltforliket var sendt ut til styremedlemmene til gjennomlesing før møtet. 
Leder gikk gjennom en del av innholdet og påpekte punkter som er fordelaktig for 
næringa. 
 
Vedtak:  
HSG ønsker å bidra med konstruktiv påvirkning i alle ledd slik at rovviltforlikets 
intensjoner blir gjennomført. 
Leder utarbeider et forslag til uttalelse som tilkjennegir HSG sitt syn på hvor 
reduksjonen av antall ynglende binner skal reduseres. HSG er av den klare oppfatning 
at det må skje i region 5 og 6 hvor bjørneskadene er størst og ikke i region 7 og 8 hvor 
tap og skader er langt mindre. 
Uttalelsen skal sendes til NSG, NB, NBS, HB, HBS og til media 
 

b) Dørum/Kleiva´s tap i lagmannsretten  
Styret støtter Dørum/Kleiva i å anke saken til høyesterett 
HSG garanterer for inntil 20.000 kr til dekking av saksomkostninger ved behandling i 
høyesterett. 
HSG sender brev til de andre fylkeslagene med oppfordring om å støtte saken  
Styret ønsker å delta sammen med Hedmark Bondelag og Hedmark Bonde og 
Småbrukerlag om ett brev til alle kommuner i Hedmark om politisk støtte til 
Dørum/Kleiva´s sak og anke til Høyesterett. 
Det vurderes å sende ut pressemelding om saken. 

 
c) Andre uttalelser 

1) Direktoratet for Naturforvaltning gis ros for å åpne for uttak av bjørn på våren som 
ett ledd i å redusere bjørneskadene. 
2) Lisensområde og kvote på ulv kommenteres. 
3) Mattilsynet gis ros for å ha trekt beitenektsaken i påvente av rovviltforlikets 
påvirkning av skadene på utmarksbeite.  
4) HSG krever at det vinteren/våren 2012 iverksettes ekstraordinære tiltak for å bringe 
jervebestanden ned på målsatt nivå og spesielt i prioriterte beiteområder for småfe (J.fr 
rovviltforliket). 

 Leder utarbeider forslag til punkt 1-3 og nestleder til punkt 4. 
 
Styret vedtok å utsette behandlingen av sak 7 – 10. 
Neste styremøte avholdes som telefonmøte mandag 12/12 kl. 10.30. 
Sakliste blir således sak 7-10.  
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Sak 7. Møte med Fylkesmannens miljøavdeling 
Leder har vært i kontakt med Kristine Schneede, FMMA. Leder kontakter SNO og Arnfinn 
Nergård, Rovviltnemnda. Møtet holdes mandag 9. januar kl. 10-16 i Elverum. Øystein Sørby 
har ansvar for å ordne møtelokale og bevertning. 
 

1. Evaluering av beitesesongen 2011 
2. Hvordan kan rovviltforliket bidra til reduserte skader på beitedyr sommeren 2012?  

- skadeforbyggende tiltak i forkant av beitesesongen  
- akuttiltak ved rovviltangrep i beitesesongen 

 
 

Sak 8. Oppnevning av nytt medlem i styret for Småfeprogrammet 
Nåværende styremedlem, Marianne Rønning har sagt fra seg som medlem i styringsgruppa 
for “Småfeprogrammet for fjellregionen”. 
I påvente av HSG sitt valg av nytt styremedlem har leder deltatt på ett styremøte. 
Kjetil Granrud er valgt til å representere HSG i styret for ”Småfeprogrammet for 
fjellregionen”. 
  
 
Sak 9. Framtidig drift og økonomi i fylkeslaget 
Denne saken er en fortsettelse på det som styret ble pålagt av årsmøtet 2011 og som vi startet 
på i styremøte 8. april. Synkende medlemstall medfører mindre inntekter. Leder søker midler 
fra FMMA. Saken fortsettes på neste styremøte. 
 
 
Sak 10. Neste styremøte 
I forbindelse med evalueringsmøte med FMMA, holdes styremøte mandag 9. januar 2012 
Øystein Sørby får sammen med leder i oppdrag med å finne møtested på Elverum 

- status årsmøte/fagprogram 
- ferdigstillelse av plan for drift/økonomi i fylkeslaget 

 
 
Sak 11. Eventuelt 
Fristen for å søke forebyggende tiltak for beitesesongen 2012 er 15. januar. Det sendes ut en 
påminnelse til lokallag og medlemmer om fristen.  
HSG bør følge opp og påvirke at det blir bevilga mer midler til akutt-sanking 
 
Jorunn Haugland Støen, leder Folldal Sau og Geit har kommet med et innspill angående 
avkorting i erstatningsutbetalinger i 2011. HSG oppfordrer medlemmene via hjemmesida om 
å anke på avkorting av rovvilterstatning. Øystein Knutsen skriver et utkast som sendes til 
lokallaga og medlemmene og som publiseres på hjemmesida. Styret ønsker å få bedre 
informasjon om skader og reduserte rovdyrerstatninger. Saken tas opp med FMMA i møte 9. 
januar 
 


