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Oppland Sau og Geit inviterer til seminar og årsmøter 
på Gudbrandsdal hotell Spidsbergseter, Ringebu 
15. - 17. februar 2013
Hedmark og Oppland har inngått samarbeid om seminar og årsmøtehelg i 2013. Fylkeslaga 
håper dette kan bli ei trivelig helg på Spidsbergseter som samler småfefolk til fag og sosialt 
samvær. Fylkeslaga og værringene holder sine årsmøter i tilknytning til helga. Fylkeslaga sine 
årsmøter holdes lørdag 16. februar og årsmøte i værringen holdes fredag 15. februar.

Påmelding til Toril Hårdnes, sekretær i Hedmark, helst til e-post: 
toril.hardnes@nortura.no eller sms/tlf 41631205.  Begrenset antall plasser 
medfører at listene inndras ved fulltegning. Siste frist for påmelding er 
satt til 10. januar 2013. (Ved påmelding ønskes oppgitt navn på alle som meldes på, 
adresse, e-postadresse, mobiltelefon og eventuelt om en møter som utsending til et eller flere 
årsmøter).

Fredag 15. februar 
Kl. 15.00:  Kaffe og rundstykker i lobbyen
Kl. 16.00:  Årsmøte i Værringen
Kl. 17.30:  Velkomst v/ Lederne i Fylkeslaga v/Hege og Pål – Orientering 
 v/Erik Odlo, ordfører 
 Ringebu og Even Moen, ordfører Stor-Elvdal 
Kl. 18.00:  Saue- og geitekontrollen som styringsverktøy i avlsarbeidet på buskapsnivå 
 v/Tobias Stubrud, Øyer og Håkon Gjelstad, Øystre Slidre
Kl. 19.30:  Koldtbord
  
Lørdag 16. februar
Frokost kl.  7.30-9.30

Årsmøter:
Kl. 09.00:  Årsmøter i Fylkeslaga
Kl. 12.00:  Lunsj
Kl. 13.00:  Årsmøtene forts.
Kl. 14.00:  Årsmøtene avsluttes
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Skinnsømkurs holdes parallelt med seminaret 
lørdag 16. feb. kl 09-16 og søndag 17. februar kl 09.00-12.00
Skinnsømkurs holdes som tidligere år parallelt med seminaret. Pris per 
deltager for skinnsømkurset er kr: 600,-. For spørsmål, ta kontakt med 
kursleder Signe Kjorstad, tlf. 952 59449. 
Deltagerne oppfordres til å ta med eget materiell men det vil være noe å få 
kjøpt til de som ikke har selv. (Begrenset antall plasser).

www.gudbrandsdal-hotell.no

Fagforedrag - møteleder Erling Skurdal, Nortura:
Kl. 09.00:  Framtidas sauebonde v/Erling Skurdal 
Kl. 09.15:  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. 14.00:  Pause 
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:  Aperitiff og utdeling av utmerkelser, Kulturelt innslag v/musikklinja på 
 Vinstra videregående skole, Faglaga orienterer 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 av småfe på beite, Radiobjøller og saltsteinsavlesere 
 v/Pål Kjorstad, Radiobjølleprosjektet i OSG 
Kl. 11.15:  Find-My-Sheep v/Arnstein og Marit Mjøen Solem 
Kl. 12:00:  No-Fence v/Oscar Hovde Berntsen
Kl. 12:45:  Oppsummering og avslutning
Kl. 13.00:  Lunsj
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Returadresse: Oppland Sau og Geit v/Ken Lunn, Børsvollvegen 333, 2846 Bøverbru 

Radiobjelle
• Sanking, tilsyn og flytting
• Forebygging og dokumentering av rovdyrskade
• Sporing av dyrenes bevegelser

Søknad om å leia radiobjøller frå OSG 
v/Oppland Radiobjøllelag
Radiobjølleprosjektet vil som følgje av årsmøtevedtaket vårt 19/2 2012 gå vidare i regi 
av Oppland Radiobjøllelag, eige avdeling under Oppland Sau og Geit. Føresetnadane 
for å leiga er likevel dei same i fjor, slik som krav om betaling, rapportering og i tillegg 
medlemskap i organisasjonen vår. Deltakarane som var med i 2012 og som har sendt inn 
rapport har fått anledning til å vera med i 2013 med så mange radiobjøller dei har i dag. 
Det vil bli innkjøpt nye radiobjøller til neste sesong alt ettersom kor mykje midlar som vert 
stilt til rådvelde. Vi har allereie høyrt frå fleire nye brukarar som er interesserte. 

Søknadsfrist for å få leiga elektronisk utstyr er 10/2 2013. Dersom det vert mange 
søknader vert søknader med unormale høge søyetap på utmarksbeite prioritert, i tillegg til at 
vi gjerne vil spreia utstyret i alle regionar i fylket. Fordelinga av radiobjøllene vert som i fjor 
behandla i samarbeid med Landbruksavdelinga hos FM i Oppland, og fordelinga vil vera 
klar til årsmøtet vårt.

Søknad om å leia utstyr skal sendast berre på e-post til adressa: 
pkjorstad@ventelo.net.   

Leigesummen vert den same som i fjor på kr. 200,- + mva pr. radiobjølle. Søknadskjema 
for 2013 ligg på heimesida til Oppland Sau og Geit på http://nsg.no/Oppland/. 
I tillegg vil tidlegare prosjektsdeltakarar og interesserte få det pr. mail. 


