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Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 19. mars 2012 

 

Møtetid: Mandag 19. mars 2012, kl 14.30-16.00 

 

Møtested: Telefonmøte 

 

 Følgende deltok: 

Tone Våg, Ove Holmås, Kari Anne Kaxrud Wilberg deltok som sekretær og 

saksbehandler. 

Kjetil Granrud meldte forfall under møtet 

  

 

Sakliste: 

1/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

2/12 Godkjenning av protokoll fra utmarksrådsmøtet 8. desember 2011 

3/12 Høring – NSGs høringssvar til endringer i rovviltforskriften - MD 

4/12 Høring – Utkast til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder 

- SLF 

5/12 Eventuelt 

 

Sak 1/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent 

 

Sak 2/12 Godkjenning av protokoll fra utmarksrådsmøtet 8. desember 2012 

Dokument som følger saken: 

 Protokoll fra utmarksrådsmøte 8.desember 2012 

 

Vedtak: 

Protokollen ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 3/12  Høring – NSGs høringssvar til endringer i rovviltforskriften - MD 

Saksutredning: 

Fylkeslaga i NSG har hatt anledning til å uttale seg i saken, seks fylkeslag har sendt 

inn sin uttalelse i forkant av dette møtet. Utmarksrådet skal behandle og komme frem 

til et forslag til høringsuttalelse på endringer i rovviltforskriften, som skal oversendes 

styret i NSG til endelig behandling.  

 

Dokument som følger saken: 

 Høring endringer i rovviltforskriften 

 Høringsbrev fra NSG til fylkeslaga om endringer i rovviltforskriften 

 Høringsuttalelser fra seks fylkeslag i NSG  
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Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 19. mars 2012 

 Forslag til høringsuttalelse fra utmarksrådet i NSG, (utarbeidet i etterkant av 

telefonmøtet og godkjent av utmarksrådet).  

 

 

Vedtak: 

Sekretariatet utarbeider et forslag til høringsuttalelse, med de føringer utmarksrådet 

har lagt for uttalelsen i telefonmøtet. Forslag til uttalelse fra utmarksrådet over sendes 

utmarksrådet for godkjenning før det sendes til styret i NSG for endelig behandling.  

Sak 4/12 Høring – Forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i 

beiteområder 

Saksutredning: 

SLF har sendt på høring utkast til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i 

beiteområder, gjeldende forskrift er SMIL – forskriften fra 2005. Frist for å avgi 

høringsuttalelse til SLF er satt til 7. mai. 2012. Vi ber dere spesielt legge merke til 

kommentar til § 2 i høringen.  

 

Dokumenter som følger saken: 

 Høring av utkast til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder  

 Gjeldende forskrift (SMIL-forskriften) fra 2005.  

 

Vedtak: 

Høringen sendes ut til fylkeslaga i NSG.  

 

Utmarksrådet mener det er svært uheldig dersom det åpnes opp for at beitelag kan 

godkjennes som enkeltmannsforetak og få anledning til å søke tilskudd om midler til 

investeringer i beiteområdet jmf. forslag til § 2 annet ledd; ”Tilskudd kan videre gis til 

foretak som er registrert i Enhetsregisteret og har som formål å drifte 

utmarksområder for beiteformål etter avtale med grunneiere”. Utmarksrådet mener 

tilskudd til investeringstiltak i beiteområder skal gå til beitebrukere som er medlem av 

beitelag.  

 

Sak 5/12  Eventuelt 

 

 

 

 

 

__________  ____________  _______________ 

Tone Våg   Ove Holmås   Kjetil Granrud                      

leder                        


