
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 torsdag 15. mars 2012 kl 14.30 i Statens Hus, 

Lillehammer  
 
Sakliste: 

Sak 12/2012: Referat saker 

- Referat fra styremøte 17.01.2012 ble godkjent 

- Årsmøte i OSG- årsmøtereferat/oppsummering fra årsmøtehelga 

- Representantskapsmøte i NSG – Pål deltok og orienterte fra møte 

- Høringssak: Forskrift rovviltforliket 

- Årsmøte Oppland Bondelag – Anna deltok og orienterte fra generaldebatten og sin 

hilsen fra OSG til årsmøte 

- Islandsbesøk til NSG – besøkte Fjøssystemer i Fåvang, Pål deltok med info om 

radiobjelleprosjektet, fjøsbesøk hos Alf Ouren, Håkon Gjelstad og Kristin Bakke 

Lajord. 

 

Sak 13/2012: Høringssak: Regionalt miljøprogram i Oppland 

Innspill til rullering av regionalt miljøprogram for jordbruket i Oppland ble drøftet. Sekretær 

noterte stikkord og skriver forslag til innspill som sendes styremedlemmene for kommentarer 

før den sendes til Fylkesmannen. 

 

Sak 14/2012: Styrets arbeidsform – hvordan følge opp tiltaksplan vedtatt av årsmøte? 

Tobias la fram et notat med innspill til styrearbeid, tanker rundt saksbehandling og 

kommunikasjon på saker til behandling i styret og strategi ift pressekontakt mm. Innspillene 

ble gjennomgått og drøftet. Det ble ikke gjort vedtak i saken, men i noen saker, som ble 

diskutert, ble det vedtatt praksis/gjennomføring på: 

- Representasjon fra fylkesstyret skjer etter følgende rekkefølge: 1. Leder, 2. Nestleder 

og deretter øvrige styremedlemmer etter bosted. 

- Mål om at alle styremedlemmer bidrar med artikler på nettsida, spesielt knyttet til sine 

fagområder. Gjerne et bidrag per kvartal. Sendes til Pål for å legge det inn på nettsida. 

- Laget kjøper profileringsmateriell til bruk ved stands og arrangementer. 

- Sauekontrollen markedsføres på møter styret deltar 

- Medlemsverving – styret kontakter og støtter lokallaga i dette arbeidet. Fylket ble 

inndelt iht tidligere praksis mellom styremedlemmene. 

- Søknad om støtte fra OSG til arrangement etc. behandles av styret i hvert enkelt 

tilfelle. I utgangspunktet er det begrenset med ressurser til dette. 

- I årsmelding og på årsmøte er Nortura hovedsponsor. Samvirkeorganisasjonene 

prioriteres som annonsør i årsmeldinga sammen med vår bankforbindelse og noen 

faste annonsører. På nettsida, i rundskriv og øvrige sammenhenger vedtok styret at det 

åpent for andre annonsører for å styrke muligheten til annonseinntekter.  

- I forhold til kommunikasjon på e-post ble følgende rutine bestemt. Ved innspill til 

endringer sendes kopi til alle, slik at alle orienteres. For bare å bekrefte at det er 

mottatt og støttes sendes normalt svar bare til den som har sendt det. 

 
 



  Sak 15/2012: Radiobjølleprosjektet. 

Status prosjektet: 

- Status for prosjektarbeidet fram mot beitesesongen 2011 ble gjennomgått 

- Det er søkt FKT-midler til DN 

- Søkt på midler fra organisert beitebruk 

- Sluttutbetaling på innvilget tilskudd organisert beitebruk i 2011 er innvilget og mottatt 

- Tildeling av bjeller 2012 er offentliggjort på nettsida. 

- Leie av bjeller faktureres med betalingsfrist 4. april – betaling er som forrige år 

bekreftelse fra den enkelte på deltagelse. Betaling av leie må være 

registrert/dokumentert før utdeling av bjellene. 

- Den enkelte må gjøres kjent med informasjon/dato for utdeling av bjeller og være klar 

over at de sjøl må kjøpe klaver til bjellene. Informasjonen legges ved faktura på leie. 

- Møter for info og utdeling av bjeller – dagmøter: kl 11-14, med utdeling av bjeller fra 

kl 14.00. Følgende møtesteder ble bestemt: 1. Dokka, 21. mai (Hadeland-Toten-

Gjøvik-Land-Valdres) – ansvar: Håkon Gjelstad, 2. Lillehammer 22. mai (Gausdal-

Lillehammer-Øyer-Ringebu) ansvar: Sidsel Røhnebæk, 3. 23. mai Otta (Fron og 

nordover) ansvar: Anna Ulmo. 

 

Elektronisk overvåking av sau med RFID/radiofrekvensindentifikasjon-avlesere. 

- Intensjonsavtale mellom beitelag og Fylkesmannen i Oppland angående drift av 

RFID-avlesere 2012-2015 ble lagt fram. 

- Forslag til endring av avtalen sendes til Pål innen 20. mars, slik at Pål kan sende 

endringsforslag til Marie Skavenes som følger opp mot brukerne.  

   

Sak 16/2012: Saker fra styret i værring 41 

Årsmøte i værring 41 – oppsummering fra årsmøtehelga. Det var et stille årsmøte. Fokus var 

først og fremst knyttet til budsjett og ressursbruk. Tobias orienterte om drift og funksjon av 

væreholdslaga i fylket, problematikk knyttet til ringavdelinger som har andre raser og dermed 

har utfordret grenser for smittevern. Videre er det enkeltavdelinger som må følges opp tettere. 

Det er planlagt et styremøte siste halvdel av mars der også opplegg for kåringene høsten 2012 

blir tema. 

 

Sak 17/2012: Geitesaker. 

- Søknad om støtte til fagdag geit 2012 ble innvilget med kr 5.000 

- Ny Kvoteforskrift åpner for nyetablering, men forutsetter privat kjøp av kvote før en 

kan kjøpe statlig. 

- Beregning av innavlsprosent i avlsplanleggingsprogrammet på geit er etterspurt. 

- Geitenæringa sliter med at den blir liten i både Sau og Geit og i TINE. 

 

Sak 18/2012: Seminarhelga 2013 – samarbeid med Hedmark. 

- Stedsvalg: Spidsbergseter 

- Det er søkt midler fra BSF-fondet (felles søknad med Hedmark) 

- Forberedelse av arrangementet – forslag om ei arbeidsgruppe på 2 personer fra hvert 

fylke med en vara. Leder og sekretær ble oppnevnt fra Oppland m/Anna som vara. 

- Innspill på fagtema økonomi, elektroniske hjelpemidler mm. Innspill på 

foredragsholdere ble notert for å ta med inn i drøftinger med Hedmark. 

- Arbeidsgruppa skal holde planleggingsmøte på Spidsbergseter 20. juni 2012.  

- Gruppa ber om innspill fra styremedlemmene fram til møte.  



 

Sak 19/2012: Rovviltssaker. 

- Søknad til DN om uttak av en jerv til på lisensjakta. Søknaden ble avslått 

- Høring rovviltforliket er innsendt. 

- Terje Holen fra OBS har skrevet brev til Rovviltnemnda vedrørende soneringa til møte 

14.03, som OSG har støttet.  

 

Sak 20/2012: Andre saker. 

- Årsmeldinger fra NSG til styremedlemmene. Sekretær tar opp saken med NSG. 

 

Neste styremøte blir lagt til geitedagen i Vågå 6. juni 2012. De som ønsker å delta på 

geitedagen møter der og de øvrige møter til styremøte kl 17.00.  

 

Ved behov for møte før 6. juni innkalles til telefonmøte. 

 

 

    

 

 

 

 
 


