
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 telefonstyremøte tirsdag 28. august 2012   
 

Med på møte var: Pål Kjorstad, Tobias Stubrud, Håkon Gjelstad, Anna Ulmo, Alf Ouren og 

Ken Lunn.  

 

 

Sak 25/2012: Referat saker 

- Referat fra styremøte 10.06.2012 ble godkjent 

- Reportasje i NRK fra besøk fra Landbruksministeren hos Alf Ouren. Positivt innslag 

med gode tilbakemeldinger. 

- Brev i samarbeid med OB og OBS innsendt vedr. FKT-midler. 

 

Sak 26/2012: Forslag til program for felles årsmøte/seminarhelg med Hedmark 

Kjøreplan Årsmøte 2013 

99 rom + 6-7 hytter (3 hytter reservert pr. nå) er reservert. 

Dagpakke: 425 Inkl. frukt og kake, Festmiddag: 400 kr, Full forpleining: 2600 kr. 

Felleskostnader fordeles mellom fylkene etter % antall deltagere.  

 

Program: 

Fredag 15. februar  

Kl. 12.00: Lunsj for fylkesstyra 

Kl. 13.00: Styremøte 

Kl. 15.00: Kaffe og rundstykker i lobbyen 

Kl. 16.00: Årsmøte Væreringene 

Kl. 17.30: Velkomst v/ Pål og Hege – orientering v/Erik Odlo, ordfører Ringebu og Even 

Moen, ordfører Stor-Elvdal  

Kl. 18.00: Saue- og geitekontrollen som styringsverktøy i avlsarbeidet på buskapsnivå. 

Kl. 19.00: Koldtbord 

   

Lørdag 16. februar 

Frokost kl. 7.30-9.30 

Årsmøter: 

Kl. 09.00: Årsmøte HSG og OSG  

Kl. 12.00: Lunsj 

Kl. 13.00: Årsmøte forts. 

Kl. 14.00: Årsmøter avsluttes 

Fagforedrag: 

Kl. 09.00: Framtidas sauebonde – møteleder Erling Skurdal  

Kl. 09.00: Driftsplanlegging på sauegarden v/Jørn Kveine, Gausdal  

Kl. 10.30: Pause 

Kl. 11.00: Fôring v/Kjetil Lien, Strand Unikorn  

Kl. 12.00: Lunsj 

Kl. 13.00: Innredningsløsninger v/Knut Evensen, Fjøssystemer  
 



 

Kl. 15.00: Sau- og lammekjøttkjøttproduksjon framover v/Erling Skurdal, Nortura  

Kl. 16.00: Samvirke, hvordan rekruttere småfeprodusenter v/Merete Furuberg  

Kl. 17.00: Avslutning 

Kl. 18.00: Apperitiff og utdeling av utmerkelser, Kulturelt innslag v/musikklinja på Vinstra 

videregående skole, Faglaga få avsatt tid til felles orientering til årsmøte/seminardeltagerne 

Kl 19.30: Gudbrandsdalsbufê 

 

Søndag 17. februar 

Frokost kl. 7.30-9.30 

Kl. 09.30: Driftsopplegg Kjetil Lien, Strand Unikorn  

Kl. 10.30: Elektronisk overvåking, Pål møteleder 

Kl. 10.30: Radiobjøller og saltsteinsavlesere v/Pål Kjorstad, Radiobjølleprosjektet i OSG  

Kl. 11.15: Find-My-Sheep v/Marit Mjøen Solem  

Kl. 12:00: No-Fence v/Oscar Hovde Berntsen 

Kl. 12:45: Oppsummering og avslutning 

Kl. 13.00: Lunsj 

 

Sak 27/2012: Info fra værring 41/avlsutvalget  

- Utestående krav har kommet greit inn 

- Smittevernsaken løste seg greit. Viktig at alle tilfeller om mistanke som oppdages blir 

meldt til avlsutvalget  

- Medlemsavtale er inngått med alle medlemmer. Folk har fulgt opp avtalene greit. 

- En vær går til NSG-semin fra Oppland i 2012 

- Avlsutvalget har oppsett for kåringene høsten 2012 klart. 

 

Sak 28//2012: Rovviltsaker 

Møte i rovviltnemnda 28.06 ble holdt på Måsåsplassen Fjellstue i Ringebu og møte 23.08 ble 

holdt i Lesja Kulturhus. Det er åpnet for innspill i forkant til nemndsmøtene.  

Beitesesongen 2012 har gitt store utfordringer med ulv på Lesja. Mest krevende har sesongen 

vært for Lesja og Øystre Slidre. Uro rundt midler til felling. Sak vedrørende godtgjørelse til 

jegere ved innvilget fellingstillatelse. 

Det er under arbeid en evaluering og videre planer for bruk av FKT midler i Oppland. 

 

Styremedlemmene orienterte om status vedrørende beitesesongen 2012: I Valdres har det vært 

en utfordrende sommer med store jerveskader. Det er stor misnøye fra sauenæringa ift lite 

effektivt uttak av dyr det er innvilget fellingstillatelse på. I Sør-Gudbrandsdal rapporteres det 

om roligere sommer enn på mange år. I Midt-Gudbrandsdal er det gjennomført et intensivert 

tilsyn og heldigvis konstateres mindre tap enn fjoråret. I Ottadalen/Sel rapporteres det om noe 

jervetap i beiteområder i Nord-Fron/Sel. Sør i Vestoppland er det ikke meldt om store tap. 

Beitesesongen er bedre jo lenger opp i høyden du kommer. Skogsbeite har vært preget av mye 

regn og dårligere kvalitet på beitegraset.  

 

Samlet for fylket: Dokumenterte/antatte kadaver av ulike rovviltartar pr. 22/8 2012: Tal i 

parentes er 2011: Ulv: 63 ( 0 ), Jerv: 54 (76), Gaupe: 15 (22), Bjørn: 19 (59), Kongeørn: 21 

(13).   

Vellykka fellingsløyver: Bjørn: 1 stk, Jerv: 3 stk, Ulv: 1 stk 

  



Kvote på lisensfelling av jerv: 6 dyr, 4 utenfor og 1 innenfor sona + 1 til fordeling. 

Kvote lisensfelling ulv: 1 dyr 

Kvote lisensfelling bjørn: 3 dyr. 

  

Praksis for å få skadefellingsløyver: Rovviltprioriterte soner (t.d. jervesona): 6-8 skader 

beiteprioriterte soner (t.d. utanfor jervesona, ulv, bjørn): 1 fersk dok. kadaver (under 3 døgn). 

  

Skadefellingspotten pr. dato var kommet på over 1 mill kr, dvs. at 20 % av FKT potten har 

gått til felling. Penger er overført fra akuttpotten, og det er søkt om ekstramidler fra MD. 

  

Ellers var og er situasjonen på Lesja største temaet med at ulven/ulvene ikke kunne tas ut før 

de gjorde skade, at de gjorde kjempestore skader da sauen kom på beite. Fellingsløyvet på 

siste Lesjaulven har pågått så og si gjennom hele sesongen og har kostet 400.000 kr bare i 

fellingsforsøk. 

  

Sak 29/2012: Andre saker 

- Neste styremøte blir onsdag 10. oktober 2012 på Nortura, Rudshøgda kl 11.00-

17.00. Om det passer for Hedmark Sau og Geit holdes deler av møtet sammen med 

dem. Erling Skurdal har bekreftet at datoen passer. 

- Radioaktivitet – foreløpig er resultatene fra årets prøver positive. 

- Medlemsverving – per dato er det 1184 medlemmer i Oppland.  

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 
 


