
Oppland Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

Radiobjølleprosjektet  
2012 vil vera det 3. og siste året i dette prosjektet. Vi starta i 2010 m/400 bjøller fordelt i 

utvalde pilotbesetningar med rovviltproblemer, fortsette i 2011 m/1200 bjøller fordelt 

71 besetningar, 23 beitelag og 18 kommunar. 

 

For 2012 vil vi ha 2000 bjøller til disposisjon. Fordelinga av desse vart gjort hos FM i 

Oppland v/Sidsel Røhnebæk, Marie Skavnes og Pål Kjorstad den 16/2 2012. For meir  

informasjon sjå http://www.nsg/Oppland. For spørsmål ta kontakt med Pål Kjorstad 

på tlf. 99034406 eller på mail: pkjorstad@ventelo.net 

Søknaden din/deres vart innvilga slik: 

 

 

Du/dere må bekrefta påmelding til prosjektet ved å betala vedlagte faktura  innan 15/4 

2012, viss ikkje vil det tildelte utstyret gå over til andre. Rettingar og 

tilleggsopplysningar i dei 4 siste felta over saman med bekreftelse på at du/dere er 

påmeldt må sendes på mail til pkjorstad@ventelo.net innan same dato. Som deltakarar 

i prosjektet pliktar du å skriva under ”Leiekontrakt radiobjøller 2012” ved utdeling av 

utstyret, som skjer 3 stadar i Oppland: 

 

21/5: Kommunestyresalen, Dokka: For Hadeland, Toten, Gjøvik, Land og Valdres. 

22/5: Bjørns Kro, Lillehammer: For Gausdal, Lillehammer, Øyer og Ringebu. 

23/5: Felleskjøpet Otta: For Fron og Norddalskommunane. 

Alle møter vert dagmøter m/div. informasjon og bevertning frå 11.00 – 14.00, og 

utdeling av utstyr og underskriving av avtaler frå kl. 14.00. 

Det er viktig å vera klar over at alle nye prosjektsdeltakarar og alle andre som har fått 

innvilga fleire radiobjøller enn dei hadde i 2011 må kjøpa nødvending utstyr som 

klaver, bjøller og lodd til desse. Vi har avtale med Os ID om rabatt ved samlebestilling. 

Du /dere kan gjerne senda informasjon om ønska klavefarge saman med mailen over. 

Elles skal alle ”gamle” radiobjøller vi har oppdaterast før sesongen, meir info om dette 

seinare. Sjekk mail!! 

 

Sør-Fron 29/3 2012. Pål Kjorstad, prosjektsleiar. 
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